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 تاضمر ريهز : ةمجرت





 مئدقت

 لوألا :ةيمهألا ةياغ يف نيرمأ «ةردان ةأرجب «حرطي وهف «ةياغللر يثم باتك اذه

 ةلالس اهنأ ىريو «ىلوألا ةينوعرفلا ةلالسلا دعبو لبق لئاوألا نييرصملا كولملا لصأب قلعتي
 تدتما ةيملاع ةراضح تنوك نأ دعب ءرصم ىلا ةراضحلاو كلملا سيماونب تءاج ةيرموس

 .رموس يف ناك اهزكرم نكل ءرصم تلمشو تيرك ىلا دنهلا نم

 ىريو «ةيرصملا ةيفولغوريهلا ةباتكلل يرموسلا لصألاب قلعتيف يناثلا رمألا امأ
 كلذل عضيو ؛ةيفولغوريهلا ساسأ يه ةيرموسلا ةباتكلل ةيروصلا ةلحرملا نأ فلؤملا

 . ةريثك تانراقمو لوادج

 يتلاو ءدكأ يف تمكح يتلا ةينوجرسلا ةلالسلا هل حرتقي يذلا ؛لوألا رمألا امأف

 نيب حضاولا ينمزلا قرافلا ببسب هيلع ظفحتن رمأ وهف «ةفاقثلاو ةغللا ةيرموس اهنأ ىري

 )5٠٠( نم برتقي يذلاو ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا كولمو ةيدكألا ةينوجرسلا ةلالسلا روهظ
 ال ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا نأ ىأرو «يرسق خيرات عضو ىلا فلؤملا أجتتلا كلذلو «ةنس

 ام وهو ؛م . ق٠ 5 ةنس يف ًاديدحت أدبت لب «ليلقب هلبق وأ ثلاثلا فلألا علطم عم أدبت

 .ًايبسن ةتباث تحبصأ يتلا ةيجولويكرألا تاديدحتلا مامأ هلوبق بعصي

 ىمسي يذلا جهنم لا عم هسفن عضو امدنع ةلأسملا هذه (باتكلا فلؤم) لداو ررب دقو

 خيراتلا ةسردم) لباقم يف ؛«ةيرصملا ةراضحلا ةيادب لوح (ريصقلا خيراتلا ةسردم)ب

 نم برتقي رصم خيرات نمزلا رورمب حبصأو «نرقلا اذه ةيادب عم تعاش يتلا (ليوطلا

 . (ريصقلا خيراتلا ةسردم) تاحرتقم

 ةيدكألا ةلالسلا ةيماسل قلطملا هيفن يف نمكت لداو جهنم يف ىرخألا ةلكشملا

 نييرموسلا نأ ًايخيرات تباثلاف ءانريح اماذهو «ةفاقثو ةغل ةيرموس ةلالس اهرابتعاو



 ةيكلملا ةيادب نكل «نيدفارلا يداو بونج يف ةليوط نامزأل نوشياعتي اوناك نييماسلاو
 تمكحو .يدكألا نوجرس ةدايقب نويدكألا رهظ ىتح ترمتساو «رموس يف ترهظ

 يداو بونج ضعبو طسوو لامش نييتوكلا عومج تحاتجا مث .نينرق نم رثكأل هتلالس
 نييتوكلا مكح نم دالبلا نويرموسلا ررح مث . .ةيدكألا ةلالسلا مكح ىهتناو نيدفارلا

 نييرموسلل ةيوغلو ةيقرع ةلصب نوتميو .ةراضح باحصأ مهنأ فلؤملا ىري نيذلا ةرباربلا
 . فلؤملا هيف عقو حداف أطخ اذهو

 نأ هتصالخ فلؤملا دنع ًايقرع ًاليم ةلجلجملاو هنانرلا تاحورطلا هذه طسو سملتنو

 اورشنو لب ؛ةيرشبلا تاراضحلا رجف اوحتتفا مهنأو «لئاوألا نويرآلا مه نييرموسلا

 لك نم فلؤملا ديريو ؛تيرك ىلا دنهلا نم دتمت ةيرموس ةيروطاربما يف ةقيرعلا مهتراضح
 هينعي الو . .ةميدقلا تاراضحلا مظعأو عسوأو لوأ باحصأ مه نييرآلا نأ لوقي نأ اذه

 وأ ابوروأ يف سيلو .نيدفارلا يداو وأ قارعلا يف اورهظ وأ اوراتمخا نييرموسلا نأ انه

 ةيقرعلا وأ ةيفاقثلا هتعزن يضريل خيراتلا قنع ىول كلذلو . .(نييبوروأ ودنه) دنهلا

 . اذه انموي ىلاو خيراتلا رجف ذنم برغلا ةيزكرم دكؤيلو « ةيبرغلا ةيرآلا ةيبوروألا

 تافاشتكالا نم ريثكلا اهايانث يف لمحت ال هتيرظن نأ ًاقلطم ينعي ال اذه نكلو

 هذه مهأ نم لعلو .هاوس دحأ اهيلإ لصوتي مل يتلاو ةئثيرجلاو ةعدبملاو ةيكذلا تاعامتلالاو

 ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا دعبو لبق ىلوألا ةيفولغوريهلا ةباتكلا ةءارق داعأ هنأ ىه تافوشكلا

 ال ةديدج ًاثادحاو ءايشأ «كلذ ببسب ءدجو دقو . ةيرموس ةقيرطب وأ قرمرم ساسأ ىلع
 هذه لداو تافاشتكا نوكت نأ بجي لب «هتعزن وأ هجهنم ةجحب ةلوهسب اهربعن نأ نكمي

 تافوشكلا هذه مامأ نيفقوتم نيصتخملا لعجت نأو ,يصقتلاو ةقدلا نم ديزملل ةعفاد ًارومأ

 . اهنم ديكأتلا ليبس يف ةيئانثتسالا ةيمهألا تاذ

 نييرآ نييرومعلاو نييقينيفلا ربتعاو ةفرطتم ةقطنم ىلا هجهنم يف فلؤملا عفدنا دقل
 فرعن الو . ميدقلا خيراتلا لوح نآلا اهيلع قفتملا تايهيدبلا طسبأ هضفرت ام اذهو ءًاضيأ

 ةروطخ نأ الإ . ىرخالا هبتك يف اهعضو كلذ يف ةصاخ تارربم فلؤملل تناك اذإ اميف

 ؛يملعلا ثحبلا جهنمب مازتلالا يف ةمراص نوكت نأ اهيلع يتلا هتيلمع لزلزت هذه هتسامح
 ةوق سملتن انحبصأ ثيح ءهذهك ةيساسحلا ةياغ يف ةلأسم يف تابغرلا ءارو يعسلا مدعو

 . ملع ىلا نف نم لوحتي أدب يذلا خيراتلل ةدناسلا راثآلاو ايجولويكرألا



 نم ريثكلا يف هعم قفتن انناف ةيفولغوريهلل يرموسلا لصألاب قلعتملا يناثلا رمألا امأ
 نأ ىرن انناو «ةيمهألا ةياغ يف تانراقمو لوادج انل مدق دقف «كلذ يف ةقفوملا هتاحورط

 تيرتلوتوربلا نمز نم برتقي تفو يف لصح رصمو رموس نيب ركبملا يفاقثلا لاصتالا

 هيبشلا وأ يباتكلاب هيبشلا نمزلاب ءاملعلا هيمسيو ءرموس يف ةباتكلا عارتخا نمز وه يذلا
 اهتلحرم يف يهو« ةيرموسلا ةباتكلا نأ حجرنو .م.قا"١٠٠ دودح يف يخيراتلاب
 . (رصم يف كارألا لبج يف هيلع رثع ام كلذ ىلع لديو) رصم ىلا تلقتنا «ةيروصلا

 ىلع ةيرموسلا ايجولوثملا رثأ نع ءاكذلا ةياغ يف تاعامتلا فلؤملا انل مدقيو

 . ةميدقلا ةيرصملا ايجولوثملا

 مامأ ريحتنو ءًاضعب ضفرنو ءاهضعب لبقن ةديدج تاعانق ىلإ فلؤملا انرجي اذكهو

 . .هرظن ةهجو نع ًاعفادمو صاخلا هجهنم مامزب ًاكسام كلذ لك يف ىقبي هنأ ألا . . اهضعب

 . ةشقانملاو ةعباتملاو ةءارقلاب ًاريدج هارنام وهو

 وأ نيدفارلا يداو تاراضحلا ءاوس ةصاخ ةيمهأ لمحي باتكلا اذه نأب ةقث ىلع اننإ

 ةفولأم ريغ ةيواز نم مّدقيو ءاهل ديدج مهف ىلع ضرحي هنأل ؛تيرك وأ دنهلا وأ لينلا
 . باتكلا اذه ةيمهأ نمكت انهو . . هفرعن يذلا ريغ اهل رخآ ًادهشم ًامامت

 انمق دقو «باتكلا ةمجرت يف ًازيمتم ًادهج ناوضر ريهز ذاتسالا مجرتملا مدق دقل

 لجأ نم «ىرنو . .باتكلا اذه ميدقتبو «ةيرورضلا شماوهلا عضوو ءدهجلا اذه ةعجارمب

 ةمجرت ةرورض «ديدجلاو ءيرجلا هجهنم يف لداو اهمدقي ىتلا ةصاخلا ةروصلا لامتكا
 ْ ْ . ىرخألا هلامعأ

 ةمظع نم .هذه ةصاخلا هتاحورطب «لاني ال باتكلا اذه نأ ةقث ىلع اننا امك

 لك نع حصفت لب ءاهنع عفادي نم ىلا جاتحت ال يهف , اهزيمتو اهتقارعو ةيرصملا ةراضحلا
 دقو ءًامساحو ًامدتحم لازام ةراضحلا لوصأ يف شاقنلا نكل ءزونك نم هتكرت ام يف كلذ

 يتلا رظنلا ةهجو ىلع عالطالا يرورضلا نمو . شاقنلا اذه رهوج يف باتكلا اذه عقي

 .اهلمحي

 يدجام لا لعزخ

 لحلول





 ىوتحملا

 ميدقت

 ةمدقم

 ةيرصملا ةراضحلل يرموسلا لصألا :لوألا لصفلا

 هفالسأو سنم ةيخيرات فاشتكا ١

 اتبوغ نوعرف وسوت سنام وأ سنم "

 نوجرس نبا وسوت سنامو ويسنام يرآلا روطاربمالا عم سنم قباطت تابثإ -"

 سوت سنام يرموسلا عم سنم ةنراقم 4

 ةيرموسلاو ةيدنهلاو ةيرصملا يف سنم قباطت 0

 تالالسلا لبق ام ةنعارفك هدجو هدلاوو ميظعلا نوجرس :يناثلا لصفلا

 ميدقلا ملاعلا برغ يف نوجرس تاحوتف ١

 تالالسلا لبق ام نوعرفك نوجرس -"

 رصم يف تالالسلا لبق ام ةنعارف -"

 (متخ) و (ور) نآلا ناوعدملا تالالسلا لبق ام ةنعارفك هدجو نوجرس دلاو 4

 ور كلملا شوقن 5

 (ور) تالالسلا لبق ام نوعرفل يقيقحلا مسالا نع فشكلا 1

 (متخ) تالالسلا لبق ام كلمل يقيقحلا مسالا 1

 (اياك) نوعرفك نوجرس شوقن 4

 سوديبأ يف يرموسلا نوجرس شوقن 4

 نوجرس ربق شوقن ىلع ةنعارفلل يسمشلا بقللا سرت ٠
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 سوديبأ يف نوجرس شوقن ريسفت 1١

 هريسفتو سوديبأ يف نوجرس وأ نج كلملا متخ ١7

 خيراتلاو قيرطلا :رصمل نوجرس حتف ةداعإ وأ مض ١

 هتدالو ةروطسأ (لبق) لينلا رهن دنع نوجرس ١4

 (نوعرف) بقلي دنسلا يداو يف نوجرس ماتخأ 06

 تالالسلا لبق ام رصم نوعرف نوجرس رابتعاب تافاشتكالل ةصالخ 17

 رصم يف هتازاجنإ فشكو دوقفملا سنم خيرات :ثلاثلا لصفلا
 سنام ةفاقث عم قباطتت سنم ةفاقث ١

 سمشلل سنم ةدايع -"

 يرآلا هسنج -؟

 هنم نيردحتملاو سنم بسن ةلسلس -:

 رصم ىلع هئاليتسا لبق (نوجرس) هيبأ ىلع وسوت سنام وأ سنم دّرمت 5

 براحملا سنام وأ (وسوت . سنام) ك سنم ةروص ١

 دنسلا يداوو ؛سراف :ماليع .نيدفارلا يداو يفف (وسوت  سنام) ك سنم ١

 دنسلا ةرمعتسم ماتخأ يف كلملا بئان وأ (كلملا نود قيفر) بقل 4

 دنسلا يداو يفف سنم ماتخا زومر لح 4

 وسوت سنام وأ سنم قباطت ىلع ةيدنسلا ماتخألا ليلد ٠

 اهريغو سراف يف وسوت . سنام وأ سنم تاحوتف ١

 ءانيس ةريزج هبش مسا يه وسوت . سنام اهحتف داعأ يتلا ناغام ١7

 نيدفارلا يداو بدأ يف رصمو وسوت سئام ١

 سمشلل دبامك وسوت . سنام لبق سنم 1١4

0 

 مال

056 

1 

1 

14 

13 

34 

 الا

 ق7” ء

 7ك

 ,24م

 ىلا

 م"

 اذن

44 

6/ 

44 



 رصم ىلإ وسوت سنام قيرط 1١1

 م.ق 77١4 يلاوح رصم سنم وزغ خيرات ١١
 ةيرموسلاب رصم يف سنم شوقن

 سوديبأ يف انيم وسوت ىعدي نيماهأ وأ سنم 5

 شيك يف ةينيدفارلا هتيروطاربما ٠"

 ةريزج يف ةيرحب فاشكتسا ةلمح يف يواسأملا سنم توم :عبارلا لصفلا

 م.ق 71١4١ وحن ةيسلطا

 سوديبأ يف هربق ىلع ًانودم يواسأملا سنم توم ١

 سوديبأ يف هربق نم ةيسونبألا تاميقرلا -"

 ةريبكلا ةيسونبألا ةميقرلا شقن زومر كنف -"

 ةيواسأملا هتوم ةصق نع فشكي نيودتلا -؛4

 سنم كلملا لتق يذلا تيمملا روبدلا 5

 (ونونس) يه (ريصم) ىلع ةلادلا ةملكلا 1
 (ادنئريا) يواسأملا هفتح سنم ىقل ثيح يناروي يضارأ

 ىرغص ةيسونبأ تاميقرب برغلا يف سنم توم ديكوت ل

 خيراتلاو تيرك كلم سونيم كلملا هنوك نم وأ سنم :سماخلا لصفلا

 ةيونيملا ةراضحلل يقيقحلا

 ماران وأ رامران سنم نبا وه روثلا لجرلا هنبا نأ نع فشكلا ١

 براحملا سنام وأ سنم عم يتيركلا سونيم قباطت -"

 ملق 737٠١ وحن ةيونيملا ةراضحلا خيرات -"
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 ١0 وسوت سنام ةلالس عم قباطتت رصم يف ىلوألا سنم ةلالس :سداسلا لصفلا

 ادعاصف رامران نم ةيدنهلا مئاوقلا يفو نيدفارلا يداو يف

 هه وسوت . سنام وأ سنم ةلالس ١

 لف ةيدنهلاو ةيلبابلا مئاوقلا يف ةلالسلا ةنراقم "

 ١ ةيلبابلاو ةيدنهلا مئاوقلا يف وسوت سنام ةلالس -؟

 ١ ةيرموسلا مئاوقلا عم ةنراقم ىلوألا سنم ةلالسل ةيرصملا كولملا مئاوق -:

 ةيدنهلاو

 4 ةيرصملا كولملا مئاوفو تايرصملا ءاملع نيب عساو نيابت 5

 لأ ةيرصملا ةلالسلا كولم ءامسأ ةءارق حيقنت 1

 ١4 ةيلبابلاو ةيدنهلا مئاوقلا عم ةنراقم ةيرصملا سنم ةلالس

 5 ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا كولم ةنراقم جئاتن /

 ا وسوت سنام ةلالس عم تاقباطتلا دكؤت سنم ةلالس كولم تانودم 4

 ١اس كلملا ماران عم قباطتي :رامران ؛ىلوألا ةلالسلل يناثلا كلملا :عباسلا لصفلا

 دنهلاو نيدفارلا يداو يف سنام ةلالسل يناثلا

 ل مارانو رامران قباطت نع فشكلا ١

 لاي وزنيإ ماران عم قباطتي يرصملا كلملا رامران "

 لي يرب روثك ةيزمرلا هموسرو رامران مسا -”

 لح نيدفارلا يداو يف ماران شوقن غ

 ل برغلا يف مارا تاحوتف 5

 ١1 دنسلا يداو يف ومران وأ ماران ماتخأ 1

 ١ ةيدنهلا اديفلا رامران (ناطيشلا كلملا) ماران -

 لأ رصم يف (رام ران) ك ماران شوقن 4

١١ 



 رامران ةحول شومن 4

 رامران ةحول شوقن ريسفت ٠

 تيملا ودعلا ىلع شقنلا زومر كف ١

 ١١ هتايار شوقن )١ ”,5 4(

 نانزان ةحول ىلع نيسألا ناغاما ميعو مسسأ 1

 ناد . ونام هحتفب ةصاخلا وزنيإ ماران ةخسن 4

 رامران دي ىلع موزهملا ناغام كلم 6

 هتقباطمو تنخ وأ ينوغريش ؛يناغ :ثلاثلا ةلالسلا كلم :نماثلا لصفلا

 دئسلاو نيدفارلا يداو يتئالس عم

 يناغراش .سنم ةلالس يف ثلاثلا كلملا ١

 ةيرصملا تانودملا يف ثلاثلا كلملا مسا ١

 رصم يف ماتخألا ىلع ثلاثلا كلملا مسا زومر كف -"

 هتقباطمو (دغاب) سنم ةلالس يف عبارلا كلملا :عبارلا كلملا :عسانلا لصفلا

 همسا زومر كف عم م.ق ١60٠١ وحن وسوت سنام ةلالس يف عبارلا كلملاعم

 ةيدنسلا ماتخألاو ةيرصملا بصنلا ىلع

 هتقباطمو ندوأ نادوأ ودود ىلوألا ةلالسلا يف سماخلا كلملا :رشاعلا لصفلا

 دئسلاو نيدفارلا يداو ودود عم

 دنسلا يداو يفف ناد وأ ود ود كلملا ماتخأ ١

 رصم يف هشوقنو ودود كلملا مسا "

 هتامالع ريسفتو ودود سماخلا كلملل يصخشلا مسالا -"
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 اهزومر كفت ةيرصملا تايفيلغوريهلا يف ند وأ ود ةيبارلا ةمالع -؛

 ةيرموسلا ربع

 ودود سماخلا كلملل ىسمشلا بقللا 5

 ةيرصملاو ةيرموسلا يف سوديافسوي :ند وأ ودود بقل 7

 ودنود وأ ودود كلملا ربق شوقن زومر كف

 ودنود وأ ودود كلملل ةيرصملا شوقنلا زومر كف 8

 دحاو مقر ودنود وأ ودود كلملا ربق شقن 4

 ودنود وأ ودود كلملا ربق شوقن صخلم ٠

 يديب . ىلوألا ةلالسلا يضعباسلاو سداسلا ناكلملا :رشع يداحلا لصفلا

 رصم يف نيعبات نييلحم نيكلمك يتابماسو يديبيم وأ

 ًاينيدفار ًاروطاربما نكي مل سنم ةلالس يفف سداسلا كلملا ١

 بكرود وش  ىلوألا ةلالسلا يف ريخألاو نماثلا كلملا :رشع يناثلا لصفلا

 نيدفارلا يداو يف سنام ةلالس يف ريخألا كلملا اقوا

 دنسلا يداو يف اق وأ بك كلملا ماتخأ ١

 ةيدنهلا تايلحملاو نيدفارلا يداو :رصم يف كلملا مسا "

 ةيرموسلا لالخ نم اهزومر كفت رصم يف هربق ىلع هشوفن -"

 ةيملاعلا ةيروطاربمالا هباقلأ فشكتو

 سنام ةلالس عم رصم يف سنم ةلالسل ماتلا قياطتلا :رشع ثلاثلا لصفلا

 يرآلا وأ يرموسلا لصألاو :ةيرآ ودنهلاو ةينيدفارلا كولملا مئاوق يف ةيروطاربمالا
 ةيرصملا ةراضحلل

 ًاثيدح فشتكملا نمازتلاب فشتكي سنم خيرات ١
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 ةيرصملا ةراضحلل يرآلا لصألا تابثإ -"

 :ةلقتسم ةيرصم ةكلمم مايقو ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا :رشع عبارلا لصفلا

 ةيدنهلا مئاوقلا نم ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلل يرآلا رصنعلا نع فشكلا

 نيدفارلا يداو يف هتلالس طوقسب ةيملاعلا نوجرس ةيروطاربما لالحنا ١

 ةيرآلا وأ ةيرموسلا ةراضحلل سيئر زكرمك ةلقتسملا رصم مايق ١"

 ةينوجرسكو رصم يف ةلقتسم ةلالس لوأك ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا -"

 ةيئاثلا ةيرصملا ةلالسلا كولمل ةيدنهلا ةخسنلا غ

 ةيدنهلا عم ةنراقم ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا مئاوق 4

 اهتراضح ةداعإو ةميدقلا رصمل يقيقحلا ينمزلا بتارتلا :رشع سماخلا لصفلا

 يوسلا عضولا ىلإ اهكولمو

 ينمزلا بتارتلا ريدقت تالواحم لشف ١

 يرموسلا يجولونوركلا ةلكشم لح يف يديلقتلا يلبابلا (نمازتلا) لشف -"

 ةيرموسلا ةرتفلا ةيجولونوركل ديدج بلص ساسا 7

 اهتاقحلمو شيك ةيلوحل خرؤملا يجولونوركلا ةيقوثوم -؛
 تاونسلاب يرموسلا نمزلا باسح

 يرموسلا يجولونوركلا داوم 1١

 يكلفلا باسحلاب ىلوألا ةيلبابلا ةلالسلا خيرات تيبثت 1

 نييرموسلا كولملل خرؤملا يجولونوركلا /

 ءوشن ذنمنييرموسلا كولملل (يجولونوركلا) ينمزلا بتارتلا ةمئاف 1

 .ممق ١١٠٠١ وحن شيك ةلالس ىتح ةراضحلا

 (يسكأ) لوألا يثوغلا وأ يرآلا وأ يرموسلا كلملا خيرات 3

 قلبت
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 يرصملا سنمل ديدجلا خيراتلا ١

 لوألا كلملا نم نيللختملا كولملا خيراوت ١

 ةيرذجلا تاملكلاو ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصألا :رشع سداسلا لصفلا

 ةيرصملا ةفللا يف ةيمسرلاو ةيفاقثلاو

 ايجولوثملا عم ةقباطتملا ةركبملا ةيلالسلا رصم ايجولوثم :رشع عباسلا لصفلا

 .ةيثكوفلا ررآلا ةيرموسلا

 نييقينيفلا نييرآلا ةراحبلا لضفب ةيرموسلا ةفاقثلا راشتنا :رشع نماثلا لصفلا

 (نييرصملا) نم الدب (نييماحلا) ب نيوعدملا

 تافاشتكالل ةيخيراتلا تاريثأتلا :رشع عساتلا لصفلا

 قحالملا

 رصم يف هتلالسو سنمب قلعتي اتاراهباهام ةمحلمل يتيركسنس صن ١-

 نوجرس ىلإ ةدئاعلا دنسلا يداو ماتخأ زومر كنف -"

 دنسلا يداو نم ةيرموسلا سنم ماتخأ زومر كنف -"

 سم ربق نم ةريبكلا ةيسونبألا ةميقرلا زومر كف

 ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا ةنعارفل ةيرموسلا ماتخألا زومر كف 0

 رداصملا

 لح
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 ةمدقملا

 ءاج يتلا دالبلا» ؟(ةيرصم ا ةراضحلا) روط يذلا بعشلا وه نم ...»

 .«مويلا لوهجم كلذ هيلا يمتني يذلا سنجلا ؛ءاهنم

 وريبسام .جريسلا

 40 ص .47١؟ «ةراضحلا رجف»

 نار كدتن نا ًامئاد انيلع يرصم ا ينمزلا بتارتلا عم لماعتلا دنع»

 .«ةليلق انتفرعم

 جدب سيلاو ريسلا

 ١١ص ١ج رصم كولم باتك»

 زومر كف لضفب ةنكمم تحبصأ يتلاو «ةميدقلا رصمب انتفرعم يف مدقتلا نم مغرلاب
 سفنب نيلوهجم الازام ةميظع ةيمهأ اوذ نييساسأ نيلاؤس نإف «ءامدقلا ةنعارفلا دهاوش

 اهكولم خيراوت ةلأسمو دالبلا ةراضح لصأ ةلأسم امهو : ستدوريه مايأ ذنم ردقلا

 .اهتالالسو

 اهنأ وأ ةيلهأ ةراضحلا تناك اذإ ام لوح فلتخت ءارآلا نإف «قبس ام رابتعالاب نيذخآ

 لثم مهلثم «نييرصملا نأب داقتعالا هاجتاب ومني ليملا نإف كلذ عمو « جراخلا نم تضرف

 رثكأ بوعش تاحوتف ىلا مهتفاقث يف لضفلا دوعي «ةئثيدحلاو ةميدقلا سانجألا نم ديدعلا

 ؟تاوزغلا هذه ترج ىتمو ؟نوحتافلا مه نم ًالوهجم يقب دقف كلذ عم . الفطتو . .ًامدقت

 ينمزلا بتارتلا صخي اميف ةلدألل لئامم بايغو . مكحلا موقي اهيلع يتلا ةلدألا صقن ببسب
 نينكمتملا نيثحابلاب ىدأو «نيمخت ةلأسم نيقحاللاو لئاوألا ةنعارفلا خيرات ديدحت نم لعج
 فلتخت خيراوتب ىلوألا هتلالسو 9846065 سنم ةرتف ديدحت ىلا يحلا ريمضلا باحصأو



 . ماع يفلأ نع ديزي امب ىرخألا نع ةدحاولا

 ةيرصملا لكاشملا ةلص ًاضرع تنيب «ةراضحلا وعناص» :ًاثيدح روشنملا يباتك يف

 مدقألا بعشلا) نييرموسلل ةيمسرلا كولملا مئاوقو « ةينيدفارلا تاطوطخملا يتلباقمب

 يف يزاقوقلا سنجلا يوذ لئاوألا نييرآلل ةيمسرلا كولملا مئاوق عم (ةفورعم ةراضح

 ءاملع تابغرو تاجايتحاب ءافولل تيعس يلاحلا يلمع يفو .ةيدنهلا *«اناروبلا" صصق

 نييقيقحلا لصألاو خيراتلا لوح ًامامت ديدج ليلدب أطسبم ًاضرع مهّدمب كلذو ؛تايرصملا
 «لئاوألا اهيروطمو اهيثدحم خيراتو لصأو ةيخيراتلا تايصخشلاو لينلا يداو ةراضحل

 عيمج نإ . ربكأ ةحورطأ يف ةرورضلاب اهعوضوم طلخ يتلا ةليخدلا داوملا نم ةررحم
 . تافاشتكالا كلت دكؤت دنسلا يداوو نيدفارلا يداو يف ةريخألا تابيقنتلا

 بتكلاو محالملا نم ةريبك ةيمك فاشتكا ناك ديدجلا ليلدلا راسم يف ينعضو يذلا نإ

 ماع يفلألا زواجتت ةليوط ةرتف ربع الوزن ةيرموسلاو ةيرآلا لوانتت ةميدقلا ةيدنهلا ةسدقملا
 ءامسألاب سيل «ًالماك ناك قباطتلاو ؛ابوروأ يف يكيسالكلا يقيرغألا رودلا ةيادب ىتح
 ءامسأ لثم ةقيقد ليصافت ىلا دتمي لب .بسحف كولملا رثآمو يفالخلا لسلستلاو باقلألاو

 اهنيدو ءاهتباتكو ءاهتغلو ءاهومكح ىتلا بوعشلا ةفاقث ىلإو «مهئانبأو مهتاجوز

 . اهتاعانصو ءاهنونفو ءاهزومرو

 هئافلخو هفالسأو 146565 سنم رهظُت «ةينيدفارلاو ةيدنهلا «ةيمسرلا كولملا مئاوق نإ

 يف اهولمح يتلا باقلألاو ءامسألابو «عقوملاو ينمزلا بتارتلا سفنب ىلوألا هتلالس يف
 اهتاذ يه كولملا كئلوأل دنسلا يداو ةباتكو ةينيدفارلا ةيرموسلا ةباتكلا . ةيرصملا تانودملا

 بنقلا نيف لمحت و «نيرشابملا هئافلخو 846765 سنم مكح لالخ ًايجيردت اهلمعتسا يتلا

 ةميدقلا ةيرصملا يف ةيرذجلا تاملكلاو . ةيرموسلا يف اهلصأل ةيروصلا تامالعلل ةيتوصلا
 ةيماسلا تاملكلا عم مئالتت تحبصأ «دعب اميف ءاهنأ نم مغرلاب ؛ةيرموس لوصأ نم يه
 . مهتاحلطصمو نييلصألا ناكسلل

 ةرمللو «ةيرصملا ةراضحلا خيرات ديدحتو حيضوت نم اننكمت هالعأ تافاشتكالا نإ

 وأ هتدابإ وأ نوكلا قلخو ةيسودنهلا ةهلآلا لامعأ نع ثدحتت ةيتيركسنس صصق : 801308 اناروبلا *

 . (ربكألا ينغملا) هقلخ ةداعإ



 اوناك مهنأب نآلا حضوتي نيذلاو ؛تالالسلا لبق ام ةنعارف دي ىلع دالبلا حتف ذنم «ىلوالا

 ًارهظم تبسكو رصم ىلا ةفاقثلا تلخد فيك .م.ق'١٠018 ةنس وحن «نييرموس ةرطابأ

 نويرموسلا رصم ماكح حبصأ فيك ؟ةبيرغلا اهتالصو اهردصم يفخي ًادوهعم ًايلحم

 مكاحو يرموسلا دهعلا يلو ؛.(سنم) عفر فيك ؛تالالسلا لبق ام ةنعارفب نوعدي

 نمض اهلالقتسا ىلع ظفاحو ةلقتسم ةكلمم ىلا رصم ء«ةيرموسلا دنسلا يداو ةرمعتسم

 «نم» نكمت فيك ؛هدلاو ةافو دعب رمألا لآم يف ضرعلا ىلوت امدنع ةيرموسلا ةيروطاربمالا

 تيرك نيدمتو مض نم ةيقيرغالا ةروطسألا يف يرحبلا روطاربمالا 841005 سونيم وأ 5

 نيلوهجملا فالسألا ىلا ةفاضالاب اذه لك ؛ايناتيربو لقره ةدمعأ ىتح ًابرغ همكح دادتماو

 هجولا ىلع ءهنع فشكي .هئافلخو 816065 سنملةيقيقحلا خيراوتلاو .مريلا ى

 .ديدجلا ليلدلاب «حيحصلا

 «كولملا مئاوق يفو ةيرصملا راثآلا يف براحملا 4ة5] جئام وأ 740065 سنم ةريس نإ

 ليزت ةجردب ةقباطتم كولملا مئاوق يفو ةيرموسلا راثآلا يف براحملا 343815 سنام ةريسو

 هوبأو 116765 سنم . ثادحألاو صاخشألا سفن' تانودم لعمفلاب اهنوك نع كوكشلا

 ةيرصملا مهدهاوش يف نوهابتي ىلوالا ةيرصملا ةلالسلا يف هئافلخ نم نانثاو روطاربمالا

 يف هيلع قلطأ يذلا مسالاو .ىلوألا ةير..وسلا ةلالسلا يف لوألا كلملا يليلس مهنوك

 ةفاضالاب (846565 سنم وأ) 81ةمزو اجنام دجن ةيدنهلا محالملا يفو . ةيرموسلا شيك ةيلوح

 يذلا لوألا يرآلا كلملا ةلالس نم ني_دحتم مهنأ ًاديدحت اوركذ هنم نيردحتملا هدلاو ىلا
 . يرموسلا كلملا همسا قباطي

 قافو ىلع ةيرصملاو ةيدنهلاو ةينيدفارلا ةيرموسلا تاراضحلل ردصملاو عونلا ةدحو نإ
 مهروص يف رهظي يذلاو ةئالثلا دالبلا عيمج يف مكاحلا بعشلل ينامسجلا نيوكتلا عم
 ءابهش نويعو رقشأ رعشو «ةليوط سوؤرب يه يتلاو ةيمظعلا مهلكايه اياقبو مهتاتوحنمو
 . *يزاقوقلا سنجلا نم يرآلا مسقلل ةزيمم ةمالع مهنأ نورصاعملا مهفرع ءاقرز وأ

 اوسيل نييرآلا نأ ىلع ةئثيدحلا ثوحبلا دكؤت ثيح ةميدقلا بوعشلا وأ سانجالا نيب طلخ كانه *
 بوعشوأ سانجأ ةثالث لبق نم ًانوكسم ناك ميدقلا ملاعلا نأ ىرتو .يزاقوقلا سنجلا نم ًامسق
 .(ةيبوروأودنهلا) ةيرآلاو .نويرموسلا مهنمو (ةيعطقملا تاغللا ةبحاص) ةيزاقوقلا : يه

 ةيوعر ةئلاثلاو ةيناثلاو «ةينيدم ةيلبج ىلوألا .(ةميدقلا ةيبرعلا وأ ةيريزجلا ماوقألا يهو)ةيماسلاو
 . (عجارملا) ةيوارحص



 نم ةجرختسملاو «لئاوالا نييرموسلل ةيمظعلا لكايهلا اياقبل «يزاقوقلا» عونلا نإ

 قزع ةئاطانع !ءعئاط ثيك رثرأ ريسلا . ًايجولوبورثنا هتحص ىلع نهرب روأ يف روبقلا

 ًالضف ءرصم يف ةمكاحلا ىلوالا ةلالسلا سنج روصو رباقم يف كلذك دجو هتاذ عونلاو

 . نيقي نع تبثملا ةيرآلا مهباسنأ ليلد نع

 نويرموسلا هيلا يمني يذلا «سنجلا اذه عونل ةينفلا تاحلطصملا نأ ظحلا ءوسل

 بوعشلا نم ديدعلاو نامورلاو نويكيسالكلا قيرغالا «لئاوالا نييرآلا ىلا ةفاضالاب

 طاسوا يف ةريبك ةجردب ةشوشم ةلاح يف يه (ةينفلا تاحلطصملا هذه) «ةثيدحلا ةيبروالا

 «نييزاقوقلا» نمض ؛طسوتملا رحبلا ناكس» نوعضي نيذلا يجولوبورشنالا ءاملع

 يف «طسوتملا رحبلا سنج» مدختسي . سبتلمو ضماغ وحن ىلع نيحلطصملا الك مادختساو

 دوسألا «ليوطلا سأرلا يوذ يأ ءًامامت نيزيمتم نييرصنع نيعون مضيل رضاحلا تقولا
 «نييكيسروكلا نييبونجلا نييلاطيإلا «*نييريبيألا عون وهو «نيبجلا قيضلا ءرعشلا
 ء«ضيرعلا نييبجلا ًايناثو « حيحصلا ىنعملاب طسوتملا رحبلا سنج ينعي ؛ نييلصألا نييجيإلا

 «نيينخآلا ؛نامورلا ءنييكيسالكلا قيرغإلا نم فلأتي يذلا رقشألا ليوطلا سأرلا
 نيذلاو طسوتملا رحبلل يبونجلا لحاسلا ىلع نييماحلاو «ربربلا ءنييقينيفلا «نيينويألا

 نييرآلل ًايلال دتسا يهو) نييرآ ودنهلا ء.نييرموسلا عونلا نم ًاساسأ يه مهسوؤر تاليكشت

 عون نم ء.دجنس امك «كلذكو «نييدرونلاو نوسكاسولكتألاو طوقلا عونو « (لئاوألا

 دوجو مدع لظ يف . رصمل ةراضحلا اوبلج نيذلا ةنعارفلا هفالسأو هتلالسو 146765 سنم

 زربا بسحب «يرآ» مسا هيلع تقلطأ دقف نيبجلا ضيرعلا ليوطلا سأرلا عونل لضفأ مسا

 ًامامت قباطم ريغ «يدرونلا سنجلا» حلطصم نإف لاح ةيأ ىلع .هتعومجمل ةزيمم ةفص

 قحاللا صاخلا عرفلا مه (نييجيورنلا) نييفاندنكسالا ثيح «يرآلا سنجلل» فدارمك

 وأ تدقنا «ةثيدحلا ةقيرطلا ًاعباتم «ةقباس ثاحبأ يف .نييرآلا نم دحاو مسقل ديحولا

 ينم هرك ىلع يفدارتلا موهفملا اذهب رخآل نيح نم حلطصملا كلذ مادختسا يف تللض
 انيلع ناك نإ ًايلك ذبني نأ بجي حلطصملا كلذ نكل .«موعزملا يدرونلا سنجلا» يلوقك
 ةرهاصملا ةلأسم نإف اذه لك دعبو .نييرورضلا ريغ ةيخيراتلا ةقرافملاو شيوشتلا يفالت

 . ايريبيأ ةريزج هبش اهيلع قلطي ناك يتلا ةميدقلا اينابسإ ناكس :196138 نويريبيألا *



 116765 سنم سنج عم يخيراتلا مهقباطتب ًاسايق أمامت ةيوناث يه نييرموسلل ةيسنجلا

 .نآلا ةتبثماو ةفشتكملا ءرصم يف هتلالسو

 وحن وه رصم شرع !46765 سنم ءالتعال ًاثيدح فشتكملا يقيقحلا خيراتلا نأ ًاريخأ

 يرموسلا طمنلا زيمم وحن ىلع يه ىيتلاو هتلالس ةفاقث ليكشت عم ًامامت قفتم ءم.ق 4

 . ةرتفلا كلتل

 لداو .1.ل

 فل





 لوألا لصفلا

 ةيرصملا ةراضحلل يرموسلا لصألا
 تالالسلا لبق ام ةنعارف مهتوك هقالسأو سنم ةيخيرات فاشتكا

 «ميظعلا نوحرس» ملاعلا روطاريما نبا هنوك سنم نع فشكلا

 م.ق 7١5" وحن هخيراتو نيدقارلا يداو روطاربما

 ةقيقح ىوس  سنم . لوألا نوعرفلا نع هفرعن ام لك»

 «ءيسفن ال يلمع وه :هدوجو

 7” ص ا ا17؟ :ةراضحلا رجف» وريبس ام

 «ةجمدم ةيروطسا ةيصخش هناكو سنم رهظي»

 7١٠ ص اا ج 4١؟4 حوربماك . ميدقلا خيرانلا

 فو





 يف هنأ نم مغرلاب ءرصم يف ىلوألا ةلالسلل يديلقتلا سسؤملا ءسنم ربتعي نآلا ىتح

 5ءاإن 1 *لوألا «يتيس» ل ميدقلا ينمزلا بتارتلا نم ةيرصملا كولملا مئاوق يف دري ةداعلا

 ءًادج ًاضماغ (ربتعي) ءرصم يف ىلوألا ةلالسلل سسؤمك 84206480 *# وئينام ىلإ ًالوزن

 رثع يتلا شوقنلاو ؛«هربق» ىلع روثعلا نم مغرلا ىلع ءادج ليلقلا الإ هنع فرعي الو
 2١9٠٠ ماع سوديبأ يف ةيكلملا روبقلا يف 515 51100655 ءاهذ6 يرتيب زردنلف ريسلا اهيلع

 روثعلا ادع امو «ةجمدم ةيروطسأ ةيصخش 2 هربتعت تلازام ةيخيراتلا بتكلا ثدحأ نإف

 ديعص لصو دق لتحملا نم هنأب جاتنتسالاو «ةرصاعملاو ةريخألا شوقنلا يف همسا ىلع

 ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم وأ «بونجلا ىلإ نادوسلا نم وأ .برغلا ىلإ ايبيل نم امإ رصم
 دحوملا هنأو هرمحألا رحبلا ربع يقرشلا لامشلا ىلإ سراف يف ماليع نم وأ «قرشلا

 يأ نوفرعي ال تايرصملا ءاملع نإف .سفمم ةنيدم سسؤمو «ىلفسلاو ايلعلا رصمل يديلقتلا

 . هسنجو هتروص «هتيصخش «هتازاجنإ .هتلالسو هلصأ نع «هنع ءيش

 خيرات 0846765 سنمل ةيقيقحلا ةيخيراتلا ةيصخشلا فاشتكا يف هتعبتا يذلا ب ولسألا

 وحن مكح «٠ ءاهتتعارف مظعأ نمو رصم يف ةرشع ةعساتلا ةرسألا كولم يناث : لوألا يتيس ©

 هوقبس نيذلا رصم كولمل ةمئاق ىلع هنمز يف رثع ءيناثلا سيسمر دلاو م. ق3( ١-. 6 دف

 . (ةيرصملا ةعوسوملا نع : مجارملا)

 يناثلا سوميلطب مايأ يف رصمل ًاخيرات بتك يذلا ريهشلا يرصملا خرؤملا وهو نوثينام وأ :وشينام *#

 تارذش هنم تلصو يذلا (رصم خيرات) يأ (اكايتبجيإ) دوقفملا ميظعلا هباتك ربتعيو . 6 .ق1/806 وحن

 . (عجارملا) ءامدقلا نييرصملا كولملا تالالس لوادجل امهم ًاردصم



 ىلإ .«نورق ةعبس ةدمب لصاوتم وحن ىلع .دوعت يتلا هبسن ةلسلس .دوقفملا هدهع ةيادب

 ؛ةنيدم لوأ ينابو ةراضح سسؤم ًايديلقت وه يذلا «لوألا يرآلا وأ يرموسلا كلملا

 يداو يف يرموسلا روطاربمالا تقولا تاذ يف هنوك ةقيقحو «هخيرات «يرآلا هسنج

 «ةيملاعلا هتيروطاربمال ةيكلم ةرمعتسم اهنوك رصم يف نوعرف وأ كلم لوأو «نيدفارلا

 . عساو لكشب ةمدقملا يف نيب دق ناك

 ناكامك) 1/6765 سنم نأ يتظحالمب اهيلع تلصح تافاشتكالا هذهل ىلوألا لئالدلا

 (17(ةيرصملا هشوقن يف ةداعلا يف هيلع قلطي ناك امك) 342 نام وأ (هيلع نوقلطي قيرغإلا

 نم لئاوألا نييرآلل ةيمسرلا كولملا مئاوق يف هتلالس عم يجولونوركلا هعقوم قفو رهظي
 هذه يف .«اناروبلا» ةميدقلا ةيدنهلا محالملا تايلوح يف ةظوفحملا ؛ًادعاصف لوألا كلملا

 ةيسمشلا ةغيصلا يف (يمارلا «اجنام : وأ ) 453 24353 ؛اجنام اسأ ١ مسا لمحي ةريخألا

 ةمحلملاو .«'ةيرمقلا ةغيصلا يف (دحوملا «سانام» وأ) 11388 كالال ويسانام وأ «مئاوقلا هذهل

 نم ويسانام» ب هفصت ءاناروبلا ةيلوحل ةلمكملا «81-384382ةئ2(2 اتراهباهملا «ةميظعلا ةيدنهلا

 60م( اتبوغل ةيكلملا نيعلا [نوعرف - 253:20 وأ 233" اثراب] 2عدططان وهبارب ةلالس

 لجست ةيدنهلا ةمحلملا كولم مئاوق .226ضرألا تاياهن عبرألو [رصم - عرنمإ وأ !«هم1]

 وأ 503-لكان»ذ ينوك اش وأ اءانهأ ينوك كلملا « رابجلا ملاعلا روطاربما ةفيلخو نبا ناك هنأب

 لاكشأ ىلع ظفلي همسا يذلاو ينيدفارلا ملاعلا روطاربما عم هتقباط يذلا 528373 اراغاس

 مسا :502ادهأ1ينوغ راش وأ 0ان»أ ينوغ «0ههأ يناغ « 0أ1» نج «1كذه نك : ةفلتخم
 مسالا عم ىواستيل 535801 نوجرس ىلإ تايروشآلا ءاملع لبق نم ًايطابتعا رح

 نماثلا نرقلا يف ًادج روهشملا يروشآلا يماسلا كلملا ىلإ دوعي يذلا «نوجرس# يربعلا

 * . «ميظعلا نوجرس# ك لوألا هنم رهتشا يذلاو «ىفنملا ىلإ دوهيلا لمح يذلاو داليملا لبق

 )١( يليام رظنا .
 .اهيليامو ؛ ص رظنا()

 يماس يدكأ كلم هنأ نيح يف ًايرموس أكلم (ميظعلا نوجرس) هرابتعا نم فلؤملا دنع طلخلا أدبي *
 دوصقملا نأ حضاوو .ةيرموسلا ةغللابو ةيرموسلا ةيكلملا مئاوق يف همسا ركذ اذإ هتقيقح ريغي ال اذهو
 ةثيدحلا ثاحبألا هتضحد ام اذهو ةيرآلا ماوقألا نم نييرموسلا نأ ىري فلؤملا نأل ًايرآ هرابتعا كلذب
 . (عجارملا) ًامامت

 اهلا
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 للب» بسحو كيني اماخلمل

 )١( ةطراخلا

 ةميدقلا ةراجتلا قرط حضتتو دنهلاو ىرفصلا ايساو نيدفارلا يداوب رصم ةقالع

 ,(براحملا سنام) ك ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا سسؤم .سنم كلملا
 نيدفارلا يداول يرموسلا روطاربمالا

 في



 يداو يف نييرموسلا كولملا مئاوق عم لئاوألا نييرآلا كولملا مئاوق ةنراقم دنع

 ةلالس (يجولونوركلا) ينمزلا عقوملا سفنب ًاضيأ تلجس ةريخألا نأ تظحال 27 نيدفارلا

 سفن ءميظع ردق ىلع ؛ةلماح (ميظعلا نوجرس) (انهذ ينوغ وأ 0111 نج كلملا

 ءامسألا نأو . طبضلاب بتارتلا سفنبو ةيدنهلا مئاوقلا يف ةدوجوملا باقلألاو ءامسألا

 بتارتو ءامسأل ةقباطم تناك ًادعاصف « 14815 سنام ««نوجرس ٠ نبا نم بتارتلاو

 ا/آدتز جئام وأ 71460ع5 سنم نإ .اهتاذ ةيرصملا مه راثآ ىلع ةينوعرفلا 846765 سنم ةلالس

 يفو ةيرموسلا كولملا مئاوق يفو ««براحملا نام بقل ةداع لمحي ةيرصملا هشوقن يف

 رخآو . «براحملا سنام» ب ميظعلا نوجرس ةفيلخو نبا بقلي «نيدفارلا يداو يف هشوقن

 يف همسا بوتكم ؛ةيرصملاو ةيرموسلا شوقنلا يف مسالا تاذ ًالماح ةلالسلا هذهل كلم

 كولملا مئاوق يف ةدوجوملا ؛ةيرموسلا ةيروصلا ةباتكلا تامالع سفنب ةيرصملا هشوقن

 . نيدفارلا يداو يف يرموس روطاربماك هشوقن يفو ةيرموسلا

 ريخألا دلاو نأ ىلإ ةفاضإلاب «ميظعلا نوجرس «سنم دلاو نأ فشك ةنراقملا نم ديزم

 سنم اوقبس نيذلاو تالالسلا لبق ام ةنعارف ةثالث باقلألاو ءامسألاب نوقباطي هدجو

 هذه .يرموسلا طخلاب مهماتخاو مهتالجس كانه اوكرت نيذلاو ؛ربعم يف ةرشابم

 يداو ةرمعتسم يف ةيمسرلا ماتخألا كلذكو ءرصم يف ةيرموسلا شوقنلا اهتدكأ تاقباطتلا

 نمض ةعقاو اهنوك مسالاب رصم اوركذو نوعرف بقل لمح مهبلغأ نأ ثيح ءدنسلا
 . مهتيروطاربما

 11ةمز نام وأ 846565 سنم ل تاقباطتلا هذهل ةيليصفتلا نيهاربلا صحفن نآلا انوعد

 هئافلخو 2843815 سنام) ل يتلا كلت عم رصم يف «تالالسلا لبق اما هئافلخلو

 يداو يفو «نيدفارلا يداو يف ةرصاعملا مهشوقن يف نيرشابملا نييرموسلا نييروطاربمالا

 . لئاوألا نييرآلا كولملل ةيدنهلا ةمحلملا تالجس يفو ءدنسلا

 )١( شيك ةيلوح .

 ني



 18285311 ويسانام هنوك [ههأك- ا انكان وسوت . سنام وأ 1425 سنم

 ةيدنهلا محالملا يف [رصم - 1:ج2م(] «(20م18 اتيوغ نوعرف»

 ةيرمقلا ةغيصلا يف دجو ؛8/ةهةكالان ويسانام» لكش ىلع يرآلا كلملا اذه مسا

 ساجنام اسآ: ك همسال يسمشلا لكشلا لباقيو «ةيرآلا ةيدنهلا كولملا مئاوقل

 7/8 هلسلست ثيح ةيسيئرلا ةيسمشلا مئاوقلا يف «84-853ةمزو اجنام  اسأ» وأ «ةد1-3ةهزدك

 يف شيوشتل ضرعنت ملو ًالامك رثكألا يه 2) ةيسمشلا مئاوقلا نوكل ( لودجلا رظنا)
 وأ "ط7و-ا/18" ىعدي هذه « انهن وروب» لا ةغيص يف ؛نوجرس»و .ينمزلا اهبتارت

 عرتخا فرح “7/”لا ثيح 29 "5ز7" يرموسلا هبقل لباقت "1/18 ثيح «لوألا لطبلا»
 ,220نفئهامف

 صنت هفالسأو (8430ةكالا ويسنام» كلملا اذهل ةيدنهلا ةمحلملا تانودم نم ةدحاو

 :24 ةحقنملا يتءارق بسحب

 و 15طط همه ,2عو الاء : ءانبأ ةثالث طددوطنف هتجوز نم هل ناك الن وروب#

 نم هل ناك 1/153-2:8 مهنيب نم ؟* ”نيرابج تابرع يبكار اوناك مهعيمجو . [؟ةلء-دعكطعبو

 - طاقق01) 2:ةطانان رهبارب ةلالس نم 843ةكالا يمس نبا معءطاتع3-وعلأ هتجوز

 ضرألا تاياهن عبرألو (رصم - 88عالم( وأ 10م18) 00ماهقاتبوغل ةيكلملا نيعلا .(نوعرف

 مهعيمجو 7/3802 و 50ةتاطططةقب 1!5ةلءاق : مه ءانبأ ةثالثو 5ان-الذ[ه ةنبا هل تبجنا ويسانام

 )كَ ماظع تابرع اوبكار

 ويسانام يرآلا كلملل فئكم ديلقت ةيدنهلا ةكلمملا يف انهانل ظفح ظحلا نسحل

 هبسن ةلسلس .زوج ةرشق يف اهعيمج (رصم -5عالم() يأ ءاتبوغ نوعرف هنوك 71311ةكالاب

 مئاوقلا يف ظانهن 15 نج وروب وه يذلا ظانءات 11 يناثلا وروب هدج ىلإ دوعت ةقوثوملا

 هراثآ يف آندن-اك8 0108 وهو «ةيدنسلاو ةيرصملا شوقنلا يفو« ةيرموسلا ةينيسألا

 . ةينيدفارلا

 . ءايقنألا سمشلا ةدبع مئاوق )١(
 مول ٠ص فد ها عفأ

 . اهيلي امو 4 4 ص ال/ 404 : رظنا ()

 لك م ل

 الأ



 يذلا ل168 بقل لمحي انه ««نوجرس» هنوك فرعي 9/158-268 اريث اري ويسانام دلاو
 ةغيصلا عم قفاوتلاب 8[2لا امنيب ؛ةميدقلا ةيرموسلا ةينيسألا كولملا مئاوق يف 1: هبقل لباقي

 يأ ططقتدمط وأ طعمه يرصملا بقلل ءيفاكملا نوكي نأل نآلا رهظي 22688 ةليوطل

 فرعون.!١(
 اهمسا .8431- آانقان وسوت سنام عم ويسنام قباطت دكؤي 8ا)ا053 5681 هما مسا

  شأ ةديسلا» نوجرس ةكلمل ينيدفارلا مسالا عم ؛ىرنس امك ءًايرهوج يواسي يدنهلا
 رييغتلل نيتلباق «ر»و «لا نيفرحلاو ٠ م121-55لال  شأ ًاضيأ أرقت امك ىةكاط-ههع ؟ران

 ةيرصملا هشوقن يف نوجرس نأ دجنس امك .امهيلكل هتاذ فرحلا اهل ةيرصملا ةغللاو «ةيرحب
 ١ . 851 ؟شأ ةديسلا» هتكلم ىلع قلطي

 وهبارب . «ةنعارفلا ةلالس نم» هنأب ءالجب هفرعت «وهبارب ةلالس نم# زيمملا هبقل نإ

 بقللا عم ةملكلا هذهو "7 ديس «مكاح :ينعت انه «ةيتيركسنسلا ةملكلا « 2:هطاقان

 © . ديس : يأ 8351 وأ 826, 29: ةيرموسلا ةملكلا نم ةقتشم اهنأ حضاولا نم 863 قحاللا

 نم اولعجيل كلذك هوبتك مهنأ لمتحملا نمف دونهلا نوخسانلا هانبت يذلا «وهبارب» لكشلاو

 نمف «وهبارب# ةلالس نم هنوك ةقيقحو .دونهلا نيئراقلل ًاموهفم «نوعرف - 53,208 بقل

 يأ« مزطومممط وأ طدعدم وأ د ًاضيأ ناك هلبق نم نوجرس هذلاو نأ ىلإ ريشي هنأ يلجلا

 بقل هسفن ىلع قلطي ةيدنهلا هماتخأ نم ةدحاو يف نوجرس نأ دن فوس .نوعرف

 ىلع ًانمض لدت يتلا !ك83:0365501 وأ رصم نبا :(8 مقر) ىرخأ يفو .نوعرف طانةعد0»

 (؟) . رصم يف هتدالو

 م.53ئ راسأ مسا عمو .رظنلل ةتفال ةيرصم ةراعتسا وه «ةيكلملا نيعلا» ويسانام بقل نإ

 تيبلا ةمالعب لوألا هعطقم ظفلي يرصملا مسالا 778 ص 88 نراقو "4 ص 7/547 رظنا(١)

 وأ رصقلا وأ تيبلا» ينعت 853 وأ 83: ةيرموسلا يف و .'؟ميظعلا تيبلا» ينعيل 836 وأ 836 ةيرموسلا

 . ١8 ةحوللاو (359 ص 2/5481)) «ميظعلا ديعملا

. 58454872 07( 
 1 اكمام (7)
 .دعب اميف رظنا  لينلا رهن ىلع هتدالوب قلعتي ام لوح ًادج مهم اذه (:)



 ةيرصملا يف بوتكم اهمسأ يتلاو 386765 سنمل يديلقتلا سدقملا فلسلا (سيريزوأ )

 ىلع رخآ لاثم '١شرعلا قوف نيع»ل ةيتوصلا ةميقلاو ةيروصلا ةباتكلا سفنب ةيرموسلاو

 ةباتكلاو ةملكلا لكشو ىنعملا سفن تاذ ةيساسأ ةيرصم ةملكل يرموسلا لصألا

 شرعلا نيع عقاولا يف مدختسي رصم يف هشوقن نم ةدحاو يف سنمو .ةيفيلغو ريهلا

 . 57 ص ١١ لكشلا رظنا .هل بقلك هذه ةيفيلغوريهلا ةيرموسلا

 بقلل فدارملا .ىرن فوس امك : وه «ضرألا تاياهن عبرأ نيع» ويسانام بقل نإ

 وزنإ- مارن هدلو بقللو« ىنيدفارلا روطاربماألا 2 1آ1-1130215انكان وسسوت سنام

 نا ؛عبرألا ملاعلا تاهج كلم» * ]مجرم -مال

 مسالا عم ىواستي هنإ . ةميظع ةيخيرات ةيمهأ وذ 2000م8 اتبوغ  ناكملا مسا نإ

 نييرصملا بقل ىقبو :2؟05[016008 طابقألا ىلع قلطي يذلا 36( وأ 061 ميدقلا يرصملا

 [؟0م05-6نم بيرق هنأ حضاولا نمو . برعلا نيرجاهملا لباقم يف ©0074 نييلحملا

 قرشلا ىلإ لينلا ىلع رصم ديعص يف مدقلا يف ةقيحسلا ةيراجتلا ةنيدملا مسا ؛ةيقيرغإلا

 ديعص يف ىلوألا سنم ةمصاع تناك اهنأ لمتحملا نم ١( ةطراخلا رظنا) سوديبا نم

 يقيقحلا ردصملا نوكي نأ «حرتقا امك «لمتحملا نم تبوك وأ اتبوغ مسالا اذه نإ .رصم

 . ةيقيرغإلا ثاوانم[05 و ظوالمأ رصم مسال

 (وي الان) ةقحاللا نأ ةيمهألا نم .يدنهلا صنلا اذه يف دري امك ءويسانام همسا يف

 ثارتلا يف سنمو «دحوملا سانام نوكيس اذهب « "دحوم :ةيتيركسنسلا يف ينعت

 اجنام اسآ رخآلا يدنهلا همسا تحت .«ىلفسلاو ايلعلا رصم يجاتل دحوم» ك بقل يرصملا

 نم همرح يذلا ؛هدلاو عم هلاتق ةيدنهلا تايلوحلا يف فصُو يمارلا  اجنام وأ 453-13

 7١. ص 5842و ١8 ةحوللا رظنا(١)
 همسا ينعيو .م.ق (777777770) نيب شاع يذلاو ةيدكألا ةلالسلا كولم مظعأ نيس مارن وه
 . (عجارملا) وزنإ ًاضيأ ىمسي نيس هلإلا ناكو .(نيس هلإلا بوبحم)
 714 مزال وال 28(؟)
 . يدعاوق ريبعتك اهتمجرت قبس دق ناكو «ىلوألا ةرملل ةيقطانم ةمالعك َرقُث نآلا (")

 ):(82 ٠١44
 مو 1/لاالاط (6)

 ضن



 ةقالع هل نأ رهظي .دعب اميف دم فوس امك .يذلا (نوجرس) 538ةئ8 اراغاس « ثاريملا

 نبا بقعأ اذامل رسفي اذهو «نيدفارلا يداو يف هدلاو ةايح لالخ رصم يف هلالقتسا هنالعإب

 يذلا .ربكألا هنبا ءوسوت سنام سيلو نيدفارلا يداو شرع ىلع هدلاو رغصالا نوجرس

 .دعب اميف شرعلا ىلوت
 1182 هقالاب ويسانام يرآلا روطاربمالا عم 116765 سنم قباطت تابثإ

 نوجرس نيا 7/12115- آ[ان5ان وسوت . سنامو

 سنم نأب نرق عبر يلاوح لبق هب تمق يذلا يروشلاو عئارلا فاشتكالا اذه ناك دقل

 روطاربمالا قباطي يلج حضاو لكشبو ناك ءهرصم يف ىلوألا ةلالسلا سسؤم « 65

 ,فمك11-3ةمزدك وأ ة11-5دمزد وأ . 6هماه اتبوغ روطاربما 143825الان ويسانام 5 رآلا

 مئاوقو تايلوحلا هنع تفشك يذلا نوجرس نبا 1-84315ال5ان وسوت سنام كلذك قباطيو

 يف ةمخضلا ةمهملا ةيدجب ىلوتأ نأ ىلع يسيئر لكشب ينربجأ يذلا وه « ةيدنهلا كولملا
 ةئجهتب رظنلا ةداعإ لجأ نم ةيرامسملاو ةيطخلا اهصوصنو ةيرموسلا ةغللا نم نكمتلا

 اهداعتسا يتلاو ءامسألل ًامامت ةفلتخملا لاكشألا ةظحالم دعب «لوألا ماقملا يف ءامسألا

 هلك كلذ .اهسفن صوصنلا يف اهسفن ةيرموسلا ةباتكلا نم نيفلتخملا تايروشآلا ءاملع

 ةميدقلا رصمل ةعئارلا ةراضحلا ينترسأ ثيح «ثحبلا نم يرصملا بناجلا يلوت ىلع يّثح

 اهنيح تلصحو «تانينامثلا يف ةرهاقلا يف قالوب فحتم يف عيباسأ ةعضب تيضمأ نأ ذنم

 . ةيرصملا ةيفيلغوريهلاب ةيحطس ةفرعم ىلع
 «ةيرامسملا ةيرموسلا «ةيتيركسنسلا ؛ ثالثلا تاباتكلاب ةيلمع ةفرعم ىلع لوصحلابو

 عم ةفلتخملا صوصنلا يف سردلا ديق ءامسألا ةنراقمو ةلصفملا تارابتخالا نإف «ةيرصملاو

 وهامك ءامسألا قباطت ءًأمامت دكؤملا نم لب ,نكمملا نم لعجت كولملل ةطبترملا خيراوتلا

 : ليصفتلاب حضوم

 عم 11-48 8دز جنام اهأد وأ , 71ةقز جنامد «لا128ع5 سنم»د مسإلا ةنراقم

 .ةيدنهلا هلاكشأو 1-15]518انكان وسوت . سنام يرموسلا

 ةيوغللا ةنراقملا هذهل ةيدقنلا ةيمهألا تاذ ةركبملا ةيخيراتلا جئاتنلا نم ةدحاو نإ

 يتنراقم نم ترهظ دف تناك ةحيحصلا ةيرصملاو ةيدنهلا «ةيرموسلا ءامسألل ةيئالثلا

 ضي



 يف ةط3-!/1288 وأ !4ةمز و «قيرغإلا هاعد امك) 116765 سنم ىلع تقلطأ يتلا ءامسألل
 اذه ناكو .مهعيمج ةثالثلا يف قباطتلا فشك اذه . ةيدنهلاو ةيرموسلا هلاكشأ عم (هشوقن

 وسوت سنام عم 3460765سنم قباطت طقف سيل ةيدقن ةيمهأاذ يثالثلا يوغللا قباطتلا

 كلذ رابتخا انه بوغرملا نم هنإف .كلذك سنم ةلالس ةيقب عم ًاضيأ نكل 86ةنا15 !انؤان

 . ليصفتلاب

 ةيرموسلاو ةيدنهلاو ةيرصملا يف جنام اهآ وأ جنام ؛سنم مسا قباطت

 ةبيرقلا ةيرآلا ةباتكلاو ةغللا عم ةيرصملا ةباتكلاو ةغلل يتنراقم ركذأ نأ يرورضلا نم

 اهنأ عم ءاهتباتكو اهروذج ىف ًاساسأ ةيرآ يه ةميدقلا رصم ةغل نأب تنيب يننأل . . ىرخألا

 اياعر مهلثمو ءسنم اياعر نوك «ةيرآلا روذجلا هذه لامعتسا يف ةيماس ةجههل ًاقحال تنبت

 ةيرصملا ةباتكلا نإ . . .ةيماسلاب نيقطان مهبلغأ يف اوناك «نيدفارلا يداو يف نوجرس

 ةباتكلاو «خلا . .ةيدنهلا «يلاي ةغل «ةيتيركسنسلا «ةيرآلا اهتانيرق لثم اهلثم ةميدقلا

 ريغ كلذ ببسو ءاهتاباتك يف 3 ريصقلا يتوصلا فرحلا ةداع رهظُت ال « ةيقينيفلا ةيئابفلألا

 يتوصلا فرحلا نأ وه (ءابفلألل يرآلا لصألا ) يباتك يف تنيب امكو «نآلا ىتح فورعم

 . نكاس فرح لك دنع ةثدابك ثوروم ه ريصقلا

 (دعب اميف نويرصملا كلذ لعف امك) همسا أجهتي «قيرغإلا هيمسي ناك امك .سنم اذهب

 هنأ تايرصملا ءاملع كردأ . 3-1/1/-] جن م و 81-84 نم ةيرصملا ةيفيلغوريهلا ةءارقلاب

 يرورضلا نم ناك ءؤجهتلل ةنكاسلا ةقيرطلا هذهب ةبوتكملا تاملكلا تيوصت لجأ نم

 هذه ببس نيكردم ريغ نكل . يطسو وأ يلوأ نكاس فرح لك دعب يتوص فرح لاخدإ

 ةيفسعت ةليسو ىلع اوقفتا «ةريصقلا ةيتوصلا فرحألا دوجو مدع لظ يف ةنكاسلا ةئجهتلا

 ىلإ تاملكلا ةمجرت يف ةيطسو وأ ةيلوأ ةنكاس ةمالع لك دعب © يتوصلا فرحا ماحقاب

 . ةيبوروألا ةيئابفلألا ةباتكلا ىلإ وأ ةينامورلا

 ربعملا ريغ يتوصلا فرحلا :«ءابفلالل يرآلا لصألا» يباتك يف تحضوأ امك ؛نكل

 يف امك نكاس فرح لك يف نمضتملا 2 ناك لب ءنكي مل ةميدقلا ةيرصملا ةغللا يف هنع

 نذر



 يرصملا مسالا اذهب .ةباتكلا يف ةنكاسلا ةغيصلا هذه لمعتست يتلا ىرخألا ةيرآلا تاغللا

 8/1ءمز جنم وأ 8068 نم ةداع أرقي ال 8-84/-]ج  ن- م و 8-84 ن- م بوتكملا 2/6265 سنمل

 وأ 3ةمهدز جانام وأ 8420 نام أرقي نأ بسانملا نم نكل «تايرصملا ءاملع «هداعتسا ؛ امك

 و-ي-س  ن م) همسا بتك ةيدنهلا ةيتيركسنسلا يف املثم طبضلاب ؛ 81ةمدز حلام

 لبق نم ةينامورلا ةباتكلا يف ًايلاع نودو (3-34-5-8/-] ج_ن م س.أ) و (8-8/-5-ال-ا)

 . ق11-58ةمزو اجنام اسأو :2ة28كانإل ويسانام : تايدنهلا ءاملع عيمج

 قباطتلا لهذم لكشب دكؤت «28435] حئام» ك سنم مسال ةلماكلا ةيرصملا ةغيصلا نإ

 روطاربمالا نبا «.(043-853هزه اجنام اسأ وأ) يتيركسنسلا اجنام عم يرصملا مسالل يفرحلا

 نبا 143015 سنام مسا عم ًايتوص كلذك هيواستو «نوجرس» وه يذلا 538818 اراغاس

 هذه .«براحملا» فاندأ رهظت امك «ينعت كاناان وسوت ةقحاللاو «ةيرموسلا يف نوجرس

 نكل .24608 انيم ب زيلكنإلا تايرصملا ءاملع اهريغ سنم مسال ةلماكلا ةيرصملا ةغيصلا

 ك نيلرب ةسردم لبق نم حيحص لكشب تمجرت ريخألا فرحلل ةيئابفلألا ةميقلا
 دّكأ دقو : ةيثالثلا ةيوغللا انتنراقم لضفب ةبسانملا ةميقلا نوكتل نآلا رهظت يتلاو 02003: ج)

 يتلاو «ةرهزم ةبصقب روصت يتلاو ةيرصملا ةيفيلغوريهلا هذهل ةيروصلا ةغيصلا لبق نم اذه

 ةباتكلا يفامك) اهتاذ يه ىنعملاو .توصلا «ءلكشلا ؛ةمالعلا سفن نأ انأ تظحال

 يطعي كلذ 27 (01: يغ) ةيتوصلا ةميقلا تاذ ةرهزملا ةبصقلا ةمالعل ةيرموسلا ةيروصلا

 ةيروصلا ةباتكلا نم ةيرصملا ةيفيلغوريهلا قاقتشال اهتنيب دق تنك ةريثك ةلثمأ نم ًادحاو

 . ىنعملاو ةيتوصلا ةميقلاو لكشلاو ةيروصلا تاباتكلا سفنب ةيرموسلا

 : يلي امك سنم مسال ةيثالث ةيوغل ةلداعم ىلع لصحن كلذب

 ةيتيركسنسلا ةيرموسلا ةيرصملا
 اجنام و ويسانام - 0 يسيناموأ سنام -- حام وأ نام

 ١١ص 01101)

 .1 لا لصأ اهنأكو ودبت 61 يغ لا هذه 7786 1(.8)
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 همسا عم نايحألا ضعب سنم همدختسي يذلا 8182 وأ 408 بقللا عم هباشم رمألاو

 هاجهت يذلا .بقل عم مسا لكش هحنمتو 30 نام ىلإ رصتخي وأ 803هز نام يصخشلا

 نآلا نكل « 1408-4113 انيم اهأ وأ ه11602-03 نيم اهأ زيلكنإلا تايرصملا ءاملع ةداع

 أجهتي ءدجن فوس امك «هسفن سنم نأ نم مغرلاب نام (اخأ وأ) نيم اهأ أجهتي نأ بجي

 ٠١(. و”, 7 ماقرألا © ةحوللا رظنا) 1465 نيم ك ةيرموسلا  ةيدنهلا هماتخا يف همسا

 يف 4103 اخأ وأ هط اهأ بقللا قباطت دكؤت ةيثالثلا  ةيوغللا انتنراقم ًاضيأ انه
 بقللا اذه ؛ةملكلا لكش يفو ىنعملا يف «ةيدنهلاو ةيرموسلا «ةيرصملا :ثالثلا تاغللا
 رذجلا نم .ترهظأ نأ قبس امك «قتشم وهو «براحملا» ةيرصملا يف ينعي تاه وأ 3

 سفنب يرجي يرموس ر ذج ««ًاضرأ خاطأ :«لاتق» ىنعمب هاغ08 اخأ وأ ها اهأ يرموسلا
 ةيفيلغوريهلاو 20 ةيزيلكنإلا ةغللا اهنمضب اهلك ةيرآلا ةغللا ةلئاع ربع ىنعملاو ةملكلا لكش

 «ةقتشم «برح ناجلوصو ًاسرت ناكسمي نيعارذل ةروص يه يتلاو ؛ةمالعلا هذهل ةيرصملا
 رهظتو ءاخأ وأ اهأ) ةيروصلا ةباتكلا هذهل هيبش ةيرموس ةمالع نم «.ترهظأ نأ قبس امك

 سفنو «ةيروصلا ةباتكلا تامالع سفنب ةيرموسلا نم ةيرصملا تايفيلغوريهلا قاقتشا ةيناث
 سنام وعدملا نوجرس نبال يرموسلا بقللا نأ اذهب نيبت دقل ) .ىنعملاو ةملكلا لكش
 يف «وسوت» نأل «نام اخأ وأ نام اهأ يرصملا ءيفاكملا وه براحملا سنام وأ وسوت

 انتملكل يرموسلا لصألا يهو ؛لاتق ءبرح» ترهظأ امك ءاضيأ ينعت ةيرموسلا
 (9) . ةداشم ء عارص ىنعمب انوا ةيزيلكنإلا

 اسأ ىنعم «براحملا اجنام ىنعت «اجنام اسأ» ك سنم بقلل ةيدنهلا ةغيصلا كلذكو

 دونهلا نيخسانلا نأ رهظي اذهو 7 .فذقي «يمري « ىلع قلطي : ةيتيركسنسلا يف 3

 نيئراقلل ةموهفم اهلعجل ةيتيركسنسلا ىلإ ةاندان وسوت يرموسلا بقللا اومجرت دق اوناك
 نيذلا نييرصملل ًامهف رثكأ اهلعجل 458 اهأ ب اهمجرت دق ناك هسفن سنم امك ءدونهلا

 (© . ةفورعم ريغ مهل ةبسنلاب وسوت تناك

 ) 582)1١ص 6.

 )١(اللوحة ؟

 )3 )6كم و٠١

١1 15 

 ) )6نراق 1/5830 ٠١



 (؟) ةحوللا
 أ . ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصألا

 راث لقنم

 .حيرلا ريط
 ةوقم رسن

 (؟١ . 18 تاحوللا يف ةمتتلا)

 ىلإ



 ةيرموسلا «ةيرصملا :ثالثلا تاغللا يف سنم مسا قباطت ىلإ ةفاضإ هنأب دحجن كلذب

 :ًاضيأ قباطم لتاقملا .براحملا : هبقل كلذك :ةيدنهلاو

 ةيدنهلا * ةيرموسلا ةيرصملا
 يمارلا امنام - براحملا سنام - براحملا حام

 (اجنام اسأ) - (وسوت  سنام) - (حنام اهأ)

 ةيرصملا هتانودم يف «انيجاش وأ انيج نبا هسفن ىلع قلطي سنم نأ دجن فوسو

 نم ديدعلاو «شيك ةيلوحل ةدئاعلا ةيرموسلا كولملا مئاوتل ًاقباطم ء«دنسلا يداو تانودمو

 كلذبو ءةيرصملا مهشوقن يف هتاذ بسنلا كلذك اوعدأ ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا يف هفالسأ

 ءرصم يف ىلوألا ةلالسلا سسؤم سنمل ةبسنلاب ًالامك رثكأ قباطت ناهرب كانه نوكي نل
 يلونس «تالالسلا لبق ام رصم نوعرفك . يذلا نج كلملا وأ ميظعلا نوجرس نبا هنوك

 .نآلا هيلإ انمامتها

 نم فلأتي هنأ ىلع م. ق (؟770971176) (وسوتشنام) كلملا مسا ىنعم تايرموسلا ٠ ءاملعأرقي *
 (درفملا ثلاثلا صخشلل كلمتلا ريمض + عم + نم) ةيبرعلا اهتمجرتو (وس + + وتشأ + نام) تاملكلا

 نم ١ ينعت يتلا ةلماكلا ةغيصلا نع ةرصتخم ةغيص يهو (هعم نَم) مسالا ىنعم نوكي كلذبو

 . (عجارملا) «هعم (مصاختي نأ هناكمإب)





 ىناثلا لصفلا

 هدجو هدلاوو «ميظعلا نوجرس»
 تالالسلا لبق ام ةنعارفك

 م.ق 0/١4" وحن رصم هحتف ةداعإ وأ همض نع فشكلا

 ةيرصملا هربق شومن زومر كف

 سنجلاو نان[ توغ ءاناءانو سكأ ؛(12 اك) 120 داك :نوعرف :هباقلا

 يرآلا

 اسف لع طعام ملخدو 1كم ورد تالالسلا ليق ام ةنعارفك هدجو هدلاو

 يلئاونلا ىلع م.ق 0/8.١9" 70/56 وحت ةيقيقحلا مهخيراوت

 ف





 ١ ف8 نج كلملا رابجلا ينيدفارلا روطاربمالا هنوك نآلا فشك يذلا ءسنم دلاو

 ىلع قلطي ««ميظعلا نوجرس » تايماسلا ءاملع هوعدي يذلا «نانهأ ينوغ وأ 6ةمف يناغ

 تاهج عبرأ كلم» ةيلبابلا ةفارعلا بادآ يف دعب اميف هيلع قلطأو ؛ هتالجس يف ًارارم هسفن

 عبرألو 6061 اتبوغل ةيكلملا نيعلا» ةيدنهلا ةمحلملا يف سنم بقل عم قفاوتلاب كلذ «ملاعلا

 ريدج ريبك عسوتل ًاتابثإ ناك هنكل ءهل ساسأ ال هابت درجم نكي مل كلذو ؛.«ضرألا تاياهن

 عسوت ىلع ليلدلا هيف تمقأ يذلا :«ةراضحلا وعناص  يباتك يف حضوم اذهو «رابتعالاب

 مضو «ًابرغ ةيناطيربلا رزجلا ىلإ ًاقرش دنسلا رهن يداو نم ةدتمملا «ةريبكلا هتيروطاربما
 هلعج دقو ؟ةينامورلا ةيروطاربمالا وأ ردنكسالا ةيروطاربما نم ربكأ «ةيملاع ةيروطاربما»

 يف عسوتلا اذه ربعو .لعفلاب كلذك ناك ثيح «ملاعلا روطاربما» بقلب ًاريدج كلذ

 ةعرسب ةيرموسلا ةراضحلا رشن نم نيرشابملا هفالسأو وه نكمت مهتيروطاربماو مهكلم

 م.ق 71776 وحن نم .مهمايأ فورعملا ميدقلا ملاعلا نم مظعألا ءزجلا ربع ةيلاعفبو

 .ادعاصف

 يف ةدوجوم رصم هحتف ةداعإ وأ هحتفو برغلا هاجتاب نوجرس تاحوتف تانودم نإ

 يداو يف مدقألا سمشلا دبعم تافيشرأ يف هتايلوحو هميسارمل ةميدقلا ةيمسرلا خسنلا

 ةيلبابلا ةفارعلا لوادج يف دعب اميف ترركو ( ةطراخلا رظنا) 8[ةموان: رّمُن يف نيدفارلا

 أدبتل نآلا تدجو يتلاو .هدهع ةيادب ةنس ردصم عم تاحوتفلا كلت خيراوت تدروأ يتلاو

 .م.ق 51/56 ماع وحن



 ريدصقلا مجانم ىلإ ميدقلا ملاعلا برهغ يف نوجرس تاحوتف

 طسوتملا رحبلا وأ يبرفلا رحبلا ءارو ام (ةيناطيربلا)

 كلم :615 نج كلملا ىلإ ٠ ميظعلا نوجرس» ىعدي رّمُن دبعم يف هشوقن يف
 لفسألا رحبلا ىتح [طسوتملا] ىلعألا رحبلا نم ودعل مّلسُي مل 5ةلع» خاس ديس «ضرألا
 ةخسنو « .دالبلا هل تعضخ . . . 5ةلك خاس ديس ؛[يدنهلا طيحملاو يسرافلا جيلخلا]

 «برغلا ضرأ حتفو ,برغلا ضرأ دض راس يذلا 015 نج كلملا» لوقت هتايلوحل ةفارعلا

 7«. عبرألا ملاعلا تاهج تعضخأ هدي

 يف هتايلوح يفو «ىرخألا هشوقن يف تركذ برغلا يف هتاحوتفل ةيفاضإ ليصافت
 تايلوحلا حرصت كلذب «ةفارعلا بدأ يف ةيلبابلا  ةيروشآلا تافطتقملا يفو «ةيلبابلا اهخسن
 «ةفارعلا ةخسن عم ًابيرقت يفرح قافتاب «.تاحوتفلا هذه اهيف ققح يتلا اهنيعب ةنسلا

 يف اهتعضو ةفارعلا ةخسن امنيب ؛هدهع نم رشع ةيداحلا ةنسلا يف هحتف لامكإ ةنس تددحو

 متو ةثلاثلا هتنس يف تناك ىلوألا هتلمح نأ ىلع اذه لدي نأ لمتحملا نم . ةثلاثلا ةنسلا

 . رشع ةيداحلا ةنسلا يف حتفلا

 لضفب «(ة.جانلان) دكأ ةنيدم كلم ؛(ذ8 نج كلملا )لوقت ةيلوحلا نم ةخسنلا هذه

 . مصخل وأ ودعل مّلسي ملو . دجم (راتشع ةبرلا ةديسلا وأ ) (405ةلءاد36 18 برلا ) حالس

 رشع ةيداحلا ةنسلا يفو .هربع 22 (برغلا) قرشلا يف رحبلا . هقدغأ وه ملاعلا ىلع هدجُم

 يف ةروص ماقأو .دحاو مكح تحت مهدحو .هديل تعضخ (بورغلا وأ) برغلا ضرأ

 « .تبّتر اهزاح يتلا مهمئانغ . برغلا

 موخت ىلع ترج هميسارم نم ةدحاو يف ةروكذملا تاحوتفلا هذه ربتعي ضعبلا

 "اا 120

 . يلبق نم ةحقنم ةءارقلا اهدعب امو 7" , ” 10 يف صنلا (1)

 117927178 ص 8,:8ول (7)

 71٠١ 71/140 رظنا راتشعو راتراخاس لوح 5081 5(8)

 7١ . ؟ 160 «هربع برغلا يف رحبلا» لوقت ةفارعلا ةخسن (6)



 (نييرومعلا) 34ان03 وروم ضرأ هحتف ىلإ «ىرخأ ءايشأ نمض « ريشي اذه .2)هتيروطاربما

 «كلذ .(طسوتملا) ىلعألا رحبلا فلخ ةعقاولا ريدصقلا ضرأ دالب# ىلع هتدايسب رّكذيو
 (©0ه:,م»بهلا ' لوونروك يف ريدصقلا مجانم ىلع نوجرس ةرطيس ىلإ ريشي .حوضوبو

 دهع لبق نييرومعلا لبق نم ايناطيرب ىلإ يزنوربلا رصعلا لوخد ىلع ًاليلد تمدق انأو
 جاتناو «هيلع ىلوتسا دق مجانملا جاتنا ١ نأب ركذتو .م.ق 78٠١ ماع وحن وأ ءنوجرس

 اهنوك تركذدق 241216رزم وأ 8415016 رشم وأ رصمو «بلج دق نج كلملا ىلإ لوقحلا

 .هدودح نمض ةعقاو

 سوديبأ يف هربقو هشوقن عم تالالسلا لبق ام نوعرفك نوجرس

 رصم ىلع ىلوتسا دق نوجرس نأب اوفرتعا دق تايروشآلا ءاملع نأ نم مغرلاب

 فورعملا ريغ اهبقل تحت نيرخآ لبق نمو .20841216 رزم اهمساب هتيروطاربما ىلإ اهمضو

 راشأ دق رصم وأ لباب خيرات باتتك نم سيل هنإف «2؛* «نوملد# يماسلا بقللا «نآلا ىتح

 .ًادبأ عوضوملا ىلإ

 تاالالسلا لبق ام ةنعارفل شوقنلا مدقأ اهنوك ءهسفن نوجرس شوقن نأ دجن نآلا اننكل

 . هتكلم ربق عم كانه ناك هربق نأب دهشت « سوديبأ يف ةيكلملا روبقلا يف اهيلع رثع يتلاو
 هنفد نطوم راتخا دق ناك «ةعساولا ةيملاعلا هتيروطاربماب .نوجرس نأ نآلا حضتا دقو

 رحبلا ىلع رصم يف هتكلمم نم ًايبسن درابلا ءزجلا يف نوكيل هتلالسلو هتكلملو هسفنل

 لوهسلا نم يزاقوقلا هسنجلو هدقرمل يعيبطلا ناكملا اهنوك ببسب ًايضارتفا «طسوتملا

 مهتلالسو سنم هنباو ميظعلا نوجرس نم الك نأ دحن فوسو .نيدفارلا يداو يف ةقرحملا

 و17 مقر ١97١ 118 يف صنلا )١(
 03 ص ١974 «ةميدقلا رصم» يف سياس (؟1)

 .اهيلي امو 5١7 ص 8/208 رظنا (")

 . (عجارملا) يبرعلا جيلخلا يف ةيلاحلا نيرحبلا ضرأ ىلإ لب رصم ىلإ ريشت ال نوملد (4)
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 ىلإ ةفاضإلاب دنسلا يداو ماتخأ يف «0048 ثوك» وأ «تان؛ توك» مهسفنأ ىلع اوقلطأ دق

 . ؟نوعرفا وأ 2« طدم» وأ «8دم»

 ةريسلا ربع ققحت دق «تالالسلا لبق ام نوعرف وه نوجرس نأب «فاشتكالا اذه نإ
 وسوت سنام ام قباطتي يذلا «ويسانام١ ك كانه هبقل تحت نوجرس نبال ةيدنهلا ةيخيراتلا

 . سنمو

 رصم يف «تالالسلا لبق ام» ةنعارف

 لبق اما ةنعارف «سنم# لبق رصم ؛ةنعارف وأ «كولم ىلع تايرصملا ءاملع قلطأ دقل

 يذلا «ةلدهعاطه وثينام ليصألا يرصملا نيدلا لجر نأ ىلإ دوعي اذهو ««تالالسلا

 سومفليداليف يناثلا سوميلطب) ةنعارفلا ةمئاق داليملا لبق ثلاثلا نرقلا يف فنص
 ىف طقف تارسك هنم دجو لمع) ةميظعلا ةيردنكسالا ةبتكمل «0[5هاءتزنانآ1 طنا ة0ءامطانو
 :ةليوطلا هتمئاق سأر ىلع سنم عضو دق ناك ؛(نيقحاللا نييكيسالكلا باّتكلا لامعأ
 5ع 1 لوألا يتيس أدتبا لثمابو ءهرصم يف ىلوألا ةلالسلا سسؤم هيلع قلطأ يذلاو

 سيسمر دلاو (ندنل يف 50386 فحتم يف يسيئر زنك وه ليمجلا يرمرملا هتوبات يذلا)

 ىلفسلاو ايلعلا رصم يجاتل يديلقتلا دحوملا ناك يذلا سنمب رصم كولمل هتمئاق «ميظعلا

 .ةدحاو ةمأو ةكلمت ىلإ

 اولوت مهنأ لاقي يذلا ءسنم اوقبس كولم ةرشع نم ةمئاق عضي 11306150 وثينام نكل

 « سنم لبق ةنس 70٠ ةرتفل . 486005 سوديبأ برق 181815 سنث يف سنم لبق مكحلا

 نوجرسبو «ةيرموسلا ةينوجرسلا ةرطيسلا ليبق كولم عست اونوكي نأ لمتحملا نم نيذلاو
 ةهلآ فاصنألو ةهلآل ةليوط ةمئاق عضي «ةيناث ةرمو «ءالؤه لبقو .مهرشاع نوكيل

 86- سوسوريب نيدلا لجرو ؛يلبابلا هرصاعم لعف امك طبضلاب «ةيفارخ لامعأب كولمك
 نيدلا لاجر لثمو ؛يقولسلا يقيرغإلا لباب كلملاهفنص يتلا هتمئاق يف 505

 ؛م .ق ثلاثلا نرقلا دودح يف خودرم لباب ةهلآ ريبك ناك يلباب نهاك وه اشوعرب وأ سوسوريب )١(

 هنم قبت مل ©008/10812 وأ 83/100138 لباب دالب) ناونعب لباب خيرات نع ًاباتك ةينانويلاب فلأ دقو

 . (عجارملا) قيرغإلا نيخرؤملا بتك يف تركذ تارذش لإ



 . نيدفارلا يداو يف نييخيراتلا كولملل ًايفارخ ًاينمز ًابيترت اوعضو نيذلا 1515 نيينيسألا

 ةلالسلل 2316550 ومريلاب ةلسم ةطالب ىلع ًاضيأ ةدوجوملا هرصم كولمل ةركبملا ةمئاقلا

 هنأ ركذي مل نكل .ءورقم ريغ اهبلغأ يف ءامسألاو «سنم لبق كولم ةرشع ددعت «ةسماخلا

 . سنم اوقبس نيذلا نييروطسألا كولملا ءالؤه نم يأل ةشوقنم اياقب ةيأ ىلع روثعلا مت

 يفو «سوديبأ يف اهنع باقنلا فشك صاخشأ ءامسأ لمحت يتلا ةديحولا شوقنلا

 ءامسأ دروت «تالالسلا لبق اما اهنأب تايرصملا ءاملع اهربتعا .ىرخأ ةميدق ةيرصم عقاوم

 ةباتكلل روجهملا لكشلا نم تالالسلا لبق ام ةنعارف مهنأب دقتعي ةنعارف وأ كولم ينامث

 ةلالسلا ةمئاق يف مهئامسأ بايغب ةنورقم ؛ةشوقتنملا ءايشألل ًايبسن ةيئادبلا ةفاقثلا لكشو

 قفو لسلست ماظن يف تايرصملا ءاملع مهبتر ةينامشلا نييخيراتلا كولملا ءالؤهو . ىلوألا

 رخأتم طمنب نابوتكم نينثا رخآ نأ امب نكل .ًايبسن ةضرتفملا ةيجولويكرألا مهرامعأ

 كلذ نإف «ىلوألا ةلالسلا نمض وه يذلا 213206: رمران ةرتف ىلإ مهئامتناب نيفنصمو

 مهيلإ دوعت ةشوقنم اياقب ىلع رثع نيذلا ءطقف «تالالسلا لبق ام» كولم ةتس انل كرتي

 .؟تاللالسلا لبق ام» مهنأ دكؤم ريغ مهنم ةثالثو

 «ةمئاقلا سأر ىلعو ؟تالالسلا لبق ام نم نييخيراتلا ةنعارفلا ءالؤه لوأ نأ آلإ

 نوجرس .سنم دلاو ىوس نكي مل «ةديدجلا ةيدنهلا ةيرموسلا انحيتافم لضفب تبنثملا
 امهنأ فشك دقف «ةرشابم هدعب تايرصملا ءاملع مهعضو ناذللاو نارخآلا نانثإلاو !هسفن

 . تالالسلا لبق ام ةنعارفك هاقبس نيذللا ءهدجو هدلاو

 « [0ورد» :نآلا ناوعدملا تالالسلا لبق ام ةنعارفك هدجو نوجرس دلاو

 « !؟طعان0 متخدو

 مهؤامسأ أرقت نيذلا كئلوأ مه مهشوقن اوكرت نيذلا ةثالثلا تالالسلا لبق ام ةنعارف

 يف مهنأ نآلا فشك دقل .«41616110 متخ) و 280 ور» ,«1ة-هم بأ اك» :يلاتلاك نآلا

 بيترتلا يف مه ًايجولونورك نكل .هدجو هيبأ عم هسفن نوجرس يلاوتلا ىلعو عقاولا
 ىلع رخآ لاثم . ةيجولويكرألا تايضرألا ىلع تايرصملا ءاملع هيلع مهعضو امل سكاعملا



 . يجولويكرألا نيمزتلاب قوثولا مدع

 » 150 ورد كلملا شوقن

 ىلع ةظاظفب ةروفحم سوديبأ يف ميظعلا هربق يف تدجو 80 ور كلملا شوقن

 ىرخأ شوقنو ؛ةريبك ةيرمرم يناوأ راوج ىلإ ةعوضوملا ةيراخفلا يزئانجلا سادقلا يناوأ

 زارطب ةروفحمو «نيدفارلا يداو طمن ىلع يناوطسأ متخ ةطساوب ةينيط ماتخأ ىلع ةعوبطم
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 سوديبأ يف هربق نم ور كلملا مسا

 متخلا ىلع :4 راخفلا ىلع 3, 2, ]

 ١ لكشلا

 عم هتقباطمو ور :تالالسلا لبق ام نوعرفل يقيقحلا مسالا نع فشكلا

 نوجرس دلاو

 ةيرموسلا ةباتكلا عم كلملا اذه مسال ةيرصملا ةباتكلا انه عضأ ءزومرلا ريسفت لجأل

 ةمدختسملا ةيروصلا ةباتكلل فولأملا طمنلا يف نيدفارلا يداو يف ةينوجرسلا ةرتفلل ةيسايقلا

 . كانه رجحلا ىلع شقنلا يف

 يذلاو ؛تايفيلغوريهلل فولأملا يرصملا طمنلا قفو نكت مل ةيرصملا ةباتكلا نأ ىري



 ةموسرملا رقصلا ةمالع عم ةيرموسلا ةيروصلا ةباتكلا قفو لب «سنم دهع دعب روطت دق ناك

 نأو «نيدفارلا يداو يف مدختسملا فولأملا يطيطختلا طمنلا نم ةيعيبط رثكأ ةقيرطب

 رسفت يتلاو «ةيئابفلألا سيلو ةيرموسلا ةيتوصلا ةيعطقملا ميقلا كلتمت (زومرلا) تامالعلا
 هاجتالاب اهضرعن اننإف زومرلل انريسفت يفو .نآلا ىتح أرقي وأ مسالا اذه ةرفش لحت مل اذامل

 عيمج يفو ؛«ةيزيلكنإلا ,ةيرموسلا يف امك «نيميلا ىلإ راسيلا نم يأ «ةءارقلل يدايتعالا
 .ةيرآلا تاغللا

يآ 2
 يو --] 

 ةيرصلا ةياكلا

 ةيرموسلا ةباتكلا 0 رس _ 7 هما
 امدلوا معمم وس نأ هم ند نأ مو معانا نا

 (ةيروصلا)

 ظلون-018 نج  وروب رقصلا  كلملا وأ 8ةطان وكاب وأ 88171 ء841ل واب : ريسفتلا

 نج .وروي وا وكاي وأ واب ك رسفي ؛ 15 ور تالذلسلا لبق ام نوعرف مسا -" لكشلا

 وكاب وأ) 83 (ان) واب : يأ «ةفلتخم قرط ثالثب رصم يف ,ظحول امك ؛همسا أجهتي

 لكش عم يوتست هذه همسأ لاكشأ . انا 0 نج روروو 83-ال-ان وأ وأ اب ب( 8 لكان

 مئاوقلا يفو ةيدنهلا تايلوحلا يف ةيسيئرلا مئاوقلا يف نيثالثلاو سداسلا كلملاك همسا

 وهامك ءدنسلا يداو يف همتخ ىلعو 1518 ةينيسألا ةيلوحلا يف ةدراولا ةميدقلا ةيرموسلا

 . ةيلاتلا تالداعملا يف حضوم

 ةميدقلا ةيرموسلا مئاوقلا ةيرصملا

 2 18 ةانان,8قان واب

 2 8ةلكاد ركاب وأ

 8ةئ2 010 نج اراب < 2ةال-(018 نج واب وأ

 8ان01023-13 انيج  وروب (25) طبعن 6108نج  وروب (اب) وأ

 في



 ةيدنهلا مئاوقلا دنسلا يداو متخ

 8ةلاان رهاب - 8اد ه6 8ان# زوب وأ وب متخ

 8هلطاناق اكوهاب - -

 طه-17/8-010[ تاو نس-|رب - اهئ 010 نج راب متخ

 طنمن (11) (يناثلا ) وروب - 8انالن 06 ظاندن وروي وأ وروب متخ

 يف امك مسالل اهتاذ ةئجهتلا نوقحاللا دونهلا باتكلا ظفح امنيب هنأ ظحالي امك

 ىنعم صالختسا لجأ نم طيسب ريوحتب ةيتيركسنسلا ىلإ اهولوح مهنإف ةيرصملا شوقنلا
 وأ ؛ديلا » ةيتيركسنسلا يف ينعي اهنم ًالكو اكوهابو وهاب :وكاب وأ واب نم اولعج اذهبو .اهل
 'عماجلا» يأ ءتاونس-ارب ىلإ ةيتيركسنسلاب اهولوح نج وروي و نج راي و ؟رابجلا»
 ةدحاو يفو ««سمشلا قورش دودح ىتح ةيقرشلا دالبلا حتف» هنأب ديلقتلا عم «يناجلا وأ

 ةريزج هبش) 11383 (ناجم « ناكم) نْعَمو رصم نبا» هسفن ىعد ةيدنسلا هماتخأ نم

  بهاوو (دّيشُم ) ينابك كانه رهتشا ثيح «نيدفارلا يداو يف هشوقن يف 0(2”(ءانيس

 . 9 انيج اك وروأ هسفن ىعد هنإف .نوناق

 نوجرس دجل ًاقباطم «متخد تالالسلا لبق ام كلملل يقيقحلا مسالا

 وأ'متخ» ب نآلا ىتح أرقي يذلا تالالسلا لبق ام نوعرف مسا نإف «ةلثامم ةقيرطبو

 ةميقلابو ةيرموسلا ةيفيلغو ريهلاب بتك هنأب نآلا هنع فشك « (1؟0ءاص,اطذغ0) متاخ

 وأ 1انا» خُن) ًايرموس ًايناوطسأ ًامتخ روصت ةمالعلا كلت «ةمالعلا كلتل ةيرموسلا ةيتوصلا

 تارامإلا يف يبرعلا جيلخلا ضرأ يهف «ءانيس ةريزج هبش ناكم ربتعي نيح انه فلوملا ءيطخي )١(

 . (عجارلا) نامعو

 .ىلوألا شكل ةلالس كولم رخآ وهو (م .ق ؟1601/-55576) يدق يرموس كلم وه :انيجاكوروأ(1)

 . (عجارملا) خيراتلا يف يعامتجا حلصم لوأ دعيو
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 يف يطيطختلا اهلكش لباقمب «ةقحلملا ةيطيخلا اهتقلحب يعقاولا اهلكش يف ( )ناعا خد

 امك «ةبطر ةينيط حاولأ ىلع «ةميقتسم طوطخب ةعيرس ةباتك لجأ نم ةينيدفارلا ةيرموسلا

 . ةنزاقملل

 1 لا كا

 5نصعرأولا ةلعوصول آ |

 '؟انلعط, 1ناعطان 0, 1ءاتاطأ يخت وأ وخد خت :ارقي

 يخت وأ وخد ؛خت :ك ًارسفم «متخ» كلملا مسا 7 لكشلا

 أرقي «متخ١ ب نآلا ىتح أرقي يذلاو ءاذه تالالسلا لبق ام نوعرف مسا نأ ظحول دقل

 كلملا عم ىواستيو ؛76/11 يخت أ طابلط خد .1ةناءاان وخت .1هناك خت ةيرموسلاب

 كلملل ًابأ اهيف لعج يذلاو «ةيدنهلا تايلوحلل ةيسيئرلا ةمئاقلا يف نيثالثلاو سماخلا

 كرلملا مئاوق يف كلملا اذه مسا عم قباطتي كلذكو .نوجرس وأ 538818 اراغاس دجو هالعأ

 :كلذل . ةميدقلا ةيرموسلا

 ةيدنهلا مئاوقلا ةميدقلا ةيرموسلا مئاوقلا ةيرصملا

 اكات يرد وأ اكات  يرف 1ناععكت يقرا وخل

 املك -1ةلعقه 0ع ا”اطعأ "هله "1'تاعطنن 0ع 1'عاعطت

 نم ةيفصو ضارغأل تفيضأ اهنأ حضاولا نم 2ط:1 يرد وأ //3 يرف ةيدنهلا ةئدابلا

 ةباتكلا ىلإ ةيرموسلا ةيعطقملا ةيروصلا ةباتكلا اولوح نيذلا لئاوألا دونهلا باتكلا لبق

 وهاذهو «ءبجحي ١ يمخي ء يطغي : ينعت ةيتيركسنسلا يف 7/8: نأل . ةيئابفلألا ةيدنهلا
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 ىنعم اهل 286 يردو . كلذك ًايفرح ينعت ةيرموسلا يف 7تطذ و :45621 متخلا» موهفم

 :ةيرموسلا ةملكلا هذهل ةيوناثلا يناعملا نم ًاضيأ يه يتلاو .ظفح « سبح «تبك : ل هباشم

 نأب دجن فوسو .(8568| متخ) ةملكل ةيتيركسنسلا ةملكلا يه 2! 118 نأ قحلابو . متخ

 ةملكو .ةيرموسلا روذجلا ىلإ وأ ةميدقلا ةيرآلا ىلإ () فرح ًارارم محقت ةيتيركسنسلا

 ىلع ةلاد ةمالعك 77118 ةثيدحلا ةيدنهلا ةملكلا ردصم ًاضيأ يه هذه (متخ يأ) 311

 . سودنهلا نيبج ىلع ةعوضوملا ةقبطلا

 ؛«بوتكم حول» كلذك ينعت يتلاو «متخ» ةيرموسلا ةملكلا نإف ءيضرع لكشبو
 7110166 ةيزيلكنإلا انتاملك لصأ يه (1اناعك» و 1ةاءط, 5(21) ةيتوصلا ميقلا تحت تنيب امك

 . . (ةقيثو) 120©ا6[0192602 و (تاميلعت ةقاطب) 120عاع6إ و ( زمر «ةمالع ) 101ه و (ةقاطب -)

 رخآ لاثم  ةيرآلا ةلئاعلا تاغل ربع رمت يتلا ىنعملاو لكشلا اذهل ةقباطتملا تاملكلاو ؛ خلا

 .ةيرآلا تاغلل يرموسلا لصألل

 0011-5112 نج . اش وأ (011 نج تالالسلا لبق ام نوعرفك نوجرس شوقن

 (103-2<1 اي. اك كلملا وعدملا) رصم يف

 نآلا ىزعي «لبق نم رجي مل يذلاو رصم يف نوجرس شوقنل لهذملا فاشتكالا اذه
 ةباتكلاو ةراضحلا نأ مهتيرظنب تايرصملا ءاملعل ةقيضلا ةرظنلا ىلإ هنم بناج يف

 هذه نأ ةقيقح ىلإ رخآ بناج يفو «لينلا يداو يف تماق وأ تسسأت ةيرصملا ةيفيلغوريهلا

 «ةركبملا ةيرموسلا ةغللاو ةباتكلاب تبتك دق تالالسلا لبق ام ةرتف ىلإ دوعت يتلا شوقنلا

 .اهدحو تايرصملا ءاملع اهفلأي يتلا ةيرصملا ةيفيلغوريهلل ًاقحال قتشملا لكشلاب سيلو
 . نآلا ىتح ةءورقم ريغو ةضماغ تيقب ةينوجرسلا شوقنلا هذه نإف ةجيتنكو

 نوجرس ميظعلا روطاربمالل نوكتل نآلا فشك «كلملا اذهل ًادج ةمهملا شوقنلا هذه

 اهفشتكا دق تناكو ءرصم يف تالالسلا لبق ام نوعرف هنوك ؛(6 , ؛ لكشلا رظنا)

 يف روبقلا مدقأ نم دحاو يفو ء1تازملعمك 2عراذغ يرتيب زردنلف (نالآ ريسلا )روسفوربلا

 . هيف كلذك نفد هنأ ودبيو «ةكلملا تنفد ربقلا اذه يف ءرصم ديعص يف سوديبأ



 ص 2
 ص -

 ل

 نوجرس ةكلمل يرموس شفقن 0 لكشلا نوعرفك نوجرسل يرموس شقن . 4 لكشلا
 ةينآ ىلع) سوديبأ يف «شأ ةديسلا» نم نذاب .ةيراخف ةينآ ىلع) سوديبأ يف
 (يرتيب .ف ريسلا نم نذأب .ةيراخف (يرتيب .ف ريساا

 ةرابع كلملا اذه ربق» : يرتيب روسفوربلا لوقي هتايوتحمو ربقلا اذه فاشتكال ًاصيخلت

 يف ربقلا بهن دقو .اهلوط فصن اهضرعو ًامدق ٠١ يلاوح اهلوص رجآلا نم ةرفح نع
 لمحت «لامرلا يف تيقب لكشلا ةيناوطسألا ةيراخفلا يناوألا نم ديدعلا نكل ؛ يضاملا

 بأ كلملل يصخشلا مسالا عم اك سوروح مس اهيفركذي (5 .؛ لكشلا) تاشوقن

 نم . اك سوروح ةجوز «اه» ل (5 لكشلا ) ةهباشم شوقن كانه .هذه ىلإ ةفاضإلاب . هلم

 ىلع ةيناوطسألا ماتخألا مادختساب ؛ةيكلملا تاكتلمملا شقن ماظن نأب مهفن اياقبلا هذه

 ةراضحلا ىلإ يدؤي روطت .روطتلا رود يف ناك «ةباتكلا يف رحلا لامعتسالاو نيطلا

 . «ةمداقلا

 سوديبأ يف ةيرموسلا ءنوجرس» شوقن

 ةيدنهلا يحيتافم ءوض ىلع ء.ًاماع نيرشع لبق ةرم لوأل شوقنلا هذه تيأر امدنع

 «ةيرموسلاو ةيرصملا ةيفيلغوريهلا ةباتكلاب ةفرعملا ضعب عمو .سنمل ةينيدفارلا لوصألل

 ةيفيلغو ريهلا نع ظوحلم لكشب فلتختو ركبملا يرموسلا طخلا لئَمت ةباتكلا نأ تظحال

 .ًاقحال تفتخا دق تناك يتلا تامالعلا ضعب يوحتو . ةيديلقتلا ةيرصملا

 طمنلا نم ًاساسأ تناك ةباتكلا نأ تدجو نينس عضب دعب ليصفتلاب رظنلا ناعمإ دنع

 ةرتفلل ةلئاعلا ةيرموس  ودنهلا ماتخألا يف دعب اميف تفشتكا املثم) ميدقلا لصتملا يرموسلا

 ةيرموسلا ةيتوصلا ميقلاب أرقتل تدعأ اهنأ حضاولا نم ناكو ؛(اهدعب امو ةيئوجرسلا

 ١ه



 شوقنلا نأ حضاولا نم ناك دقف ءاذه نم رثكألا . ةيعطقم ةءارق يه يتلاو ؛تامالعلل

 هجاوت سمشلا رقص ةمالع ثيح ءراسيلا ىلإ نيميلا نم يأ «يسكعلا هاجتالاب أرقتل تناك

 ناويحلا وأ ريطلا فنأ وأ راقنم لالخ نم راسيلا ىلإ ةءارقلا هاجتا ىلإ ريشي لكش ؛نيميلا

  ودنهلا ماتخألا ىلع «نآلا اندجو امك .كلذكو ءةيرصملاو ةروجهلملا ةيثحلا شوقنلا يف

 . ةيرموس

 كلملل يصخشلا مسإلا نأ تدجو ةيرموسلا ةيعطقملا اهميقب تامالعلا يتءارق دنع
 لكشلا «ريسفتلا لودج رظنا) 17 0ذه اناءادووأ ىسكأ  نج وأ 018-لاءادكسكأ  نج أرقي
 بقللا نأل :«نوجرس وأ 610 نج كلملاب هقباطت رظنلل تفال لكشب دكؤي اذه «(*
 اكافشكيا 5اةلءان»أ (ينوكاش وأ ) اءانهذ ينوك وه ةيدنهلا محالملا يف نوجرسل فولأملا

 كلم لوأل يسمشلا بقللا وه انيأر امك ريخألا  اكافشكا ليلس ىنوك) يأ ء هز 8
 اناعد- يسوكوأ) وه يذلا شيك ةيلوح يف يرموسلا هبقلل : ادعو امك .«فدارملاو ءيرأ

 اذهب هيلع قلطأ املاط ةيدنهلا محالملا يف ؛ينوكاش »وأ ؛ينوك» ك «نوجرس »و .(8

 ( .بقللا اذه اولمح كلذك هفالسأو «اكافشكا ليلس: بقل

 سوديبأ يف نوجرس ربق شوقن ىلع ةنعارفلل يسمشلا بقللا سرت

 يرموسلا هانعمو

 ةحول راطإ يوحت ةمالع قوطي كلملل يسمشلا بقللا نأ ركذن نأ انب ريدج ءدبلا يف
 (ةكلملا شوقن يف نيدومع عم ةنراقم) ةيولعلا هتناخ يف ةيقفأ ةدمعأ ةثالث عم بصتنم

 نوعرفلل يسمشلا بقللا . ةيلفسلا هتناخ يسمشلا هبقل لتحي امنيب ءسمشلا رقصب هجوتم

 مسا وه يذلا للدم وأ [10ان5 سروح نم «سروح مسأ» تايرصملا ء ءاملع هيمسي

 118 اح وأ 51 وح ةيرموسلا نم قتشم هنأ لمتحملا نم يذلاو ءسمشلا رقص مساو سمشلا
 ةلمعتسملا ةيعمجلا باقلألا عيمجل ىلوألا ةجردلا يطعأ اذه سروح بقلو 0. رقصلا مسا

 ناك نوجرس نأ مهملا نم .«سمشلا نبا هنوك ىعدأ مهنم لك «نيبقاعتملا ةنعارفلا لبق

 آنك ل (51) ةمححلا فيضت )61١.+8 ١١١84

 )١( رظنا ©18/84 ١97
 ؟.وم 2ع(0)
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 يذلا جذومنلا تناك دقو . يسمشلا هبقل ريطأتل سرتلاب ةهيبشلا ةادألا هذه ىنبت دق
 ىلإ ةيقفألا ةدمعألا تلزنأ نأب طيسب ليدعت عم ببسلا اذهل نوقحاللا ةنعارفلا هخسنتسا
 اوحرتقا تايرصملا ءاملع ضعب . رثكأ ًازورب يسمشلا بقللا حنم كلذبو «ةيلفسلا ةناخلا

 عم ةيار لثمي 56561 خرس» هيلع اوقلطأ يذلا .ميمصتلا اذهب ةيقفألا ةدمعألا نأ

 صعب (لفسألا يف ةعقاولا) ةيضرألا ةدمعالل تناك ةقحاللا لاكش يف هنأل ؛بادهأ
 اذه فلاخي ىلعألا يف ة ةبصتنم ةدمعأك لوألا اهعضوم نكل «ةبئاس تاياهن نايحألا

 كلذو «دبعمل فيلغوريه لثك لكشلا نأ وه «يذ رمألا ودبي امك ؛الامتحا رثكألا يأرلا
 ةيروصلا ةباتكلا ىف دبعملا ةمالعل ىلعألا ءزجلا لثمت ةمالعلا كلت نوك ةقيقحب ًادكؤم ودبي
 وأ (ةع22 1ءراب) ك هيلإ زمرت يتلا 27 8همه اراب وأ 8ةع راب ةيتوص ةميق اهل يتلا «ةيرموسلا
 يف ةيدنهلا ماتخألا يف كلذكو «ىرئس امك ؛ىلوألا ةلالسلل ةيرصملا شوقنلا يف نوعرف

 دبعمك روصت اهنإف ىلوألا ةلالسلا يف عبارلا كلملل ةيراكذتلا ةلسملا يف ةروطتملا اهلاكشأ
 . (77 ص 5 لكشلا رظنا) رصق وأ

 ةقالع نمض تعضو ةقالعلا كلت نم ىلعألا ءزجلا وأ .هذه دبعملا وأ رصقلا ةمالع
 ينعت ًايناثو «ةقلح ًايئدبم ينعتو «818 «نر# ةيتوصلا ةميقلا اهل ةيرموسلا يف يتلا «عبرم

 نوكت نأ لمتحملا نم يتلا 7 5من وراس ةيماسلا ةميقلا اهلو «نكسلا ناكم «قيوطت»
 تيبه:كاهتمجرت نإف كلذ قفوو 5028511 خر قحاللا يرصملا مسالل ردصملا

 .«نوعرفلا

 سوديبأ يف نوجرس شوقن ريسفت

 «هتعباتم نم ئراقلا نكمتي نأ لجأ نمو ,نوجرسل يرموسلا شقنلا اذهريسفت يف

 يرموسلا اهبيترت قفو تامالعلا لوألا رطسلا يف تبتر 7 لكشلا يف ريسفتلا لودج عمو
 لاكشألا ةنراقمل اهتعضو يناثلا رطسلا يفو «نيميلا ىلإ راسيلا نم ةءارقلل فولأملا دماعتملا

 ثيح ؛.نيدفارلا يداول ةيسايقلا ةركبملا ةيرموسلا ةباتكلا ىف تامالعلا هذهل ةقباطتملا

 ةباتكلا لجأ نم ءيشلا ضعب ةرصتخمو ءًالاصتا رثكأ ًالكش يطعت تامالعلا نأ ظحاليس

 مالا )١(

 ؟؟ التنك ]و .(؟)

 ب؟حجمك ؤ1 1 118(

 نو



 فرحلاب ةمالع لكل ةيرموسلا ةيتوصلا ميقلا تعضو ثلاثلا رطسلا يف ؛ةعيرسلا

 عبارلا رطسلا يفو «ةيسايقلا ةيرموسلا مجاعملا يف هتحص ىلع قداصم اهنم لك ء«ينامورلا

 يف اهتمجرت ردصم ركذ ةملك لكو .مجاعملا يف اهيلع قداصم اهعيمجو ةيفرحلا ةمجرتلا
 !ةيرموس يه ةغللا . هقبسي يذلا رطسلا

 ءرصم يف سوديبأ يف يصخشلا همسال «حنمي وأ ء.لمعتسي نوجرس نأ ظحالي انه

 يف انوه يناغ ةملكلل ةفلتخملا ةئجهتلا عم لمعتسي يذلا ©010نج هسفن يصخشلا مسالا

 سُكأ هبقلو . .ةيلبابلا شوقنلا بلغأ يف هيلع تقلطأ يتلاو ؛نيدفارلا يداو يف هشوقن

 اناءد5- يسُكأ لوألا يرموسلا كلملا ليلسك هيلع قلطي هنإ انيأر ءاناهدعون يسكأ وأ [ناكدو
 يسمشلا هبقل تحت لوألا يرآلا كلملا وأ «(سمشلا رقص ةنيدم) اناءاان رخألا ءقىأ

 يف هيلإ ريشت يتلا'عجارملا عم قفاوتملا ؛ةيديفلاو ةيدنهلا محالملا يف 155ةلعاد وكاوشكأ

 « اناءاندأ ه, اناءاان يأ «ركارشكا كلملا ليلس» وأ هن155ةلءةاكاوشكا ك ةيدنهلا محالملا

 ا 1 ل [ ان 7
 امباعنا ١ وربما مم - ميزي عع يق هللا ان“ < ل5

 لا .(3112 نج (يماسلا) «1520 داك» .نوعرفلا تيبل .(سمشلا) . رقص يعار :ريسفتلا

 ([لاكان55] يسسكأ وأ) اناكان5 سكأ
 00-512 نجاش وأ 01 نجح 16430 داك هتوك «نوجرسهربق شفمن ١. لكشلا

 سوديبأ يف «يسكأ» لا .يسمشلا

 .ةيلاتلا ةحفصلا يف ١ شماهلا رظناو 7667 8+ ؛ 9 8 «يعارلا - )١(558
 ١٠١717 8,417 ظنم 56 785430 يف طهلع , 8هلع رظناو ٠١ 47 ك0 46 8 ىلا 1(8)
 7كم 7١578 قط وأ اهلل ؛"١١ 8 (1) /اى1ا/لا 8ءللءا 6(8)
 501017٠1١ 82118( م5655 85عام" 6(8)

 . - 51 ةلمكتلا عم 1175 « 14 مه م٠م59(8)

64 



 يف 018-518 نج اش هبقلو همسا عم قفاوتت يسمشلا هبقل يف 2٠025123 اش» ةئدابلا نإ

 اش لماكلا يدنهلا همسا لكش عم قفاوتتو هالعأ اهيلإ راشملا ةميدقلا ةيرموسلا كولملا مئاوق

 ةعرفرم ديل ةيروصلا ةباتكلا يه يسمشلا هبقل يف 1630 داك ةمالعلا نإ . 1-513كالا) ينوك

 نيديب روصُت ةمالعلا هذه نإف يرصملا يفيلغوريهلا لكشلا يف . عباصألا باصتتنا عم
 بقللا اوقلطأ تايرصملا ءاملع امنيب ؛162اك ةيتوصلا ةميقلا اهلو نيتدتممو نيتعوفرم
 . «اك كلملا» كلملا اذهل يسمشلا

 وأ !؟ة0داك : ك ةمالعلا هذهل ةيرموسلا ةميقلا نم ةقتشم رصم يف هذه 163 اك» ةميق

 قاقتشا نع رخآ ًاحيضوت يطعتو .تطقسأ دق ةيئاهنلا 8 لادلا ثيح .2") 59: تاك

 . توصلاو ةيروصلا ةباتكلا لكش يف ةيرموسلا نم ةيرصملا ةيفيلغوريهلا

 ةصاخ ليمجلا روشلا متخ يف ًاضيأ نوجرس هلمعتسا : 1620 داك «بقللا اذه

 دقف ًاردان ًابقل نكي مل ءانيأر امك ؛ 80 داكو .دنسلا يداو نم ١( مقر «:ةحوللا)

 .ًايرآ ًايقينيف ناك نوجرس نأ انيأر دقو «نويقينيفلا همدختسا

 هتيروطاربما ىلإ ةراشإ ةيأ انود نوجرس ميظعلا يملاعلا لهاعلا باقلأ يف ةطاسبلا نإ

 ىلع تلجس دق ةيويندلا هباقلأ نأ لمتحملا نم .رابتعالاب ريدج وه يرذنلا ءانإلا اذه ىلع
 نم .تدقف يتلاو (ىرنس امك ةنعارفلا هفالسأل يتلا كلت يف امك) يسيئرلا هحيرض شقن

 دض راث هنأ فرعنس يذلاو ؛هبتك يذلا وه سنم نوكي دق شقنلا اذه نأ ةظحالم مهملا
 يداو يف رشابملا ءالتعالا دقُق كلذبو ء.نوجرس ةافو دنع ًادرمتم ناك هنأو ؛هدلاو

 وه يذلا ءربقلا اذه يف ًالعف تنفد دق نوجرس ةئج ناك نإ ,فورظ اذكه يف . نيدفارلا

 تطنح دق نوكت نأ بجي هتثج نإف «هلبق تيفوت اهنأ حضاولاو (سنم ةدلاو) هتكلم ربق

 متي مل .ىرخأ ةهج نم . هتكلم ةثج بناجب دقرتل سوديبأ ىلإ نيدفارلا يداو نم لقنتل
 «ةثلاثلا ةلالسلا ىتح ًافولأم حبصي ملو «ةيناثلا ةلالسلا لبق رصم يف طينحت يأ ىلع روثعلا
 رضحتملا ميدقلا ملاعلا يف ناكم يأ يف وأ «نيدفارلا يداو يف طينحت يأ ىلع رثعي ملو
 . رصم جراخ

 نم .760ا/8*7,50755+ ءقرشمو يعار كلذكو «يماح «يمحي# ينعت هذه 583 ةمالع )1١(
 . لفسألا يف اهئانحنا فلتخت اهنأل «كلم» ىنعمب «(0 ةمالع تسيل اهنأ حضاولا

 ؟بددل هع(90)



 . ربقلا سفن يف اهيلع رثع يتلا نوجرس ةكلم شوقن ىلإ نآلا دوعن

 سوديبأ يف نوجرس ةكلم ربق شوقن زومر كف

 راسيلا وحن وأ سكاعملا هاجتالاب تبتك (5 لكشلا) نوجرس ةكلم ربق ءانإ ىلع شوقنلا
 ىلإ راسيلا نم ةءارقلل يرموسلا بيترتلا بسح اهريسفتل تبتر امدنع . ةيرموسلا ةغللابو
 : يتآلاك حبصتاهتءارق «نيميلا

 ميم بوت | ] للدم أوس عون ممم

 "يتم. رس |[ رز هجم الل رس 27 و
 دليلا ممر - عرذل- 8م اى مممتمكرا لا !| - (١

 يف اهربق ىلع اهشقن زومر كف (111121-4518 ينين . شآ) 4512 شآ ةديسلا

 سوديبأ

 سوديبأ يف اهربق ىلع 8511 شآ ةديسلا :نوجرس ةكلم شقن زومر كف ./ لكشلا

 ةيلبابلا تالجسلا يف ىوصق ةيمهأ هل «8598شأ ةديسلا» انه نوجرس ةكلم مسا

 لال  شأ] وأ [فىط-31ةم-(6ن8)(موت) ران - شأ] وه نوجرس ةكلم مسا نأ دجن ةقحاللا

 )١( قباسلا لكشلا يف امك .

 مدرولا قر لا(

 : 2 8الكرخ ١9

 (8 5ع مان" ١١5:6

 ) 8)60مهمع
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 يفو «ةيرحب نالدابتي «ر و«له لا يفرحو «ةيلعلا» ندد موت «[شداط-اذل-(050)(موت)

 قفتت كلذب ( ص رظنا) 4ءعاانعد-5عهف وه (سنم يأ) ويسانام مأك اهمسا ةيدنهلا محالملا

 . نج كلملا وأ نوجرس ةكلمك اهقباطت دكؤتو سوديبأ شوقن عم ًايرهوج ةيدنهلاو ةيلبابلا

 يهو «بكرم ةمالع يه ؛«داك سروح» بقل ةرشابم بقعت يتلا ةثلاثلا ةمالعلا

 ةيرموسلا يف ةمّدقملا يلاع بكرملا ةمالع نع زيمتي يذلا «لينلا بكرمل ةيروصلا ةباتكلا

 «(مدزل,56) انأ وأ يل : يفرحلا اهانعمو (532 ام) ةيتوصلا ةميقلا اهل ةمالعلا هذه . ةينيدفارلا

 ةءارقلا يطعي اذه . ةيزيلكنإلا تاملكلا هذهل يرموسلا لصألا ء,تحضوأ امك ءيهو

 دق نوجرس ةكلم نأ رهظيو .«شأ يتديس «داك نوعرفلل سمشلا رقص تيبل» : ةيلاتلا

 . هلبق نم انه تنفدو هتايح يف تتام

 هريسفتو سوديبأ يف نوجرس وأ نج كلملا متخ

 رباقم يف ةنوفدملا ماتخألا نمض نوجرس وأ نج كلملل ىرخأ شوقن تدجو

 !هاك كلملاماتخأ : يفاهمضو يرتيب .فريسلا اهجرخأ يتلاو سوديبأ

 . 21700213 6ءرمرانو

 فلأتي (ةيكلملا تاكلتمملا نم ةدام يأ وأ يراخف ءانال) يكلملا متخلا اذه نأ ظحاليس

 ةبصق وأ نصغو يلخاد لودجم طخ عم ةرئاد يأ «نيتبوانتم نيتمالعل يرشع راركت نم

 فنصلا تابصق نم نيتبصق نإف رئاودلاب ةصاخلا ةحاسملا تايضتقم نمو «عرفأ تاذ

 ةيرموسلا تامالعلا يه تامالعلا هذه «نآلا . ىلعألا تامالعلا فص ىلإ اتعفد لفسألا

 لودج يف ةحضوم يه امك (51ة:, آل, 018) (نج « ووأ ءراش) ل ًاديج ةفورعملا ةيعطقملا

 . راسيلا ىلإ نيميلا نم سكاعملا هاجتالاب أرقي متخلا نأ ًاضيأ رهظي يذلاو «هاندأ ريسفتلا

 مال )١( 11,95 ١121

 6عا/



 4 كو
 0 ف 6 2 0296 0 ١2

 + لكشلا

 سوديبأ ينف نوجرس وأ نج كلملا متخ

 ع 0
 11 ءقيأع : 5ااوؤي ا نا .(نورنا

 ه4 لكشلا

 سوديبأ نم نوجرس وأ نج كلملا متخ زومر كف
 نج .وراش هسفن وعدي نج كلملا نأ ظحالي انه

 نيدفارلا يداو يف مدختسيل ناك متخلا اذه نأ يحوي اذهو

 نج اش «(18 نج تالالسلا لبق ام نوعرف ربق نم ةثالثلا شوقنلا هذه نإف كلذب

 داك يسمشلا هبقل عم «هتكلم ربقو هربق « سوديبأ يف 1!5ةئان-015 نج  وراش وأ 503 018

 لهاعلا عم حوضوب هقباطت نآلا - سمشلا هتدابعب ًاروهشم ناك نوجرس نأ انيأر دقو 4

 هتيروطاربما تمض يذلا «نيدفارلا يداو كلم نج كلملا وأ نوجرس ميظعلا يملاعلا

 ىط,ءهططان 0؟ 00م2 ءاتبوغ رهباربا اجنام اسأ وأ ويسانام كلملا دلاو عم هقباطتو ءرصم

 امك .ناك يذلا «ةيدنهلا محالملا يف ةءءطانة5-2ءهذ ةكلملاو (ينوك  اش)1-58كان81 نباو

 اهآ وأ خام عمو «نيدفارلا يداو يف براحملا سنام وأ وسوت سنام عم قباطتي ءاندجو

 . سنم وأ نام يرصملا وأ ؛ ةيدنهلا محالملا يف براحملا نام وأ حئام

 501147٠١ 2ع ؛؟ 0(285*7)

 .ىباسلا يفامك 418 (4)

 همم



 خيراتلاو قيرطلا :رصمل نوجرس «حتف ةداعإ وأ ؛مض

 رداصم يف رصمل همض يف نوجرس قيرطو خيرات ىلع ًاضيأ ءوضلا ضعب طلس
 هتريس يفو .يروشآلاو يلبابلا ةفارعلا بدأ يف ةظوفحملا تاصلختسملا يفو ؛هتايلوح

 ةنس يه شرعلا هئالتعا ةنس نأ ركذت (ًالوأ ةروكذملا) ىلوألا يف امنيب . ةيديلقتلا ةيتاذلا

 رحب يضارأ عيمجلا هتاحوتف ةورذ ةثلاثلا هتنس يفو .طسوتملا رحبلا وحن ىلوألا هتلمح

 برغلا رحب لحاس وحن  هتريس لوقت «ةرشع ةيداحلا هتنس يف . «سمشلا بورغل برغلا
 أرقت يتلا ةملكلا ثيح «عضخ 13 0 ]اهئ وتأ وأ وتايأ ضرأ رغث» فيضتو .«ًاثالث تمدقت

 هذه ربتعا نوجرس نإو .*(8ذ|:مان» نوملد) يماسلا اهفدارمب أرقت تناك (وتأ وأ وتايأ ) نآلا

 ظن نم لمتحملا نم ؛ىلفسلا رصمل يماس بقل 20 ضرأك فرعت كلذك) رغثلا - ضرألا
 ناكسلل ةيئادبلا ىعفألا ةدابعل ينيدلا زكرملاو اتلدلا يف 8ان؛و ةسدقملا ةنيدملل ميدقلا مسالا

 نم لوألا ناكملا اهنأ ىلع ودبي امك تلدو «برغلا يف هتاحوتف مظعأ نم ةدحاو (نييلحملا
 . هلبق نم تحتف اهنأ هتريس يف تيمس «برغلا ىلإ امهالك « طقف نيناكم لصأ

 روتايأ وه لينلا رهنل فولأملاو ميدقلا يرصملا يفيلغوريهلا مسالا نأ نآلا مهملا
 (9 . رصم ضرأ ىلع ًاضيأ لدي مساوهو ى)]ونع

 «برغلا يف ةديدجلا نوجرس تاحوتف مظعأ نم يه يتلاو ؛«وتايأ ضرأ رغثا# هذه
 هذهو ««لينلا وأ روتايألا ضرأ رغث» ينعت اهنأ ودبي «ةرشع ةيداحلا هدهع ةنس يفاهب ماق

 امك «محتفلا ةداعإ وأ) حتفلا اذه . يلاتلا لصفلا يف دكؤم قباطتلا اذهو . ىلفسلا رصم يه

 عم قفتي لامشلا نم طسوتملا ربع نوجرس هب ماق يذلا (ديدجلا ليلدلا نم نآلا رهظي

 ضارأ نم أدبت «(طسوتملا وأ ) برغلا رحب يضارأل# هتاحوتف لعجت يتلا نوجرس تالجس

 ريسفتلا لوادج نكل (8:. 5372)نوملد يماسلا اهفدارم عم 801-اناء(-ان) أرقي ةقطنملا هذه مسا ©
 مسا وه 10 و (8:. 5305: 5-113664) 3 وأ 1ةيتوصلا ةميقلا ىلوألا ةمالعلل دروت ةيسايقلا ةيرموسلا

 (8.(رغث .مف) وأ ك8 ةقحاللا لمحيو اد عطقملاب أدبي ضرألا هذه مسا فيرعت نإ . ةمالعلا هذه

 .«لينلا وأ وتايأ رهن رغث ضرأ» 18ا وتايأ ضرأ اهنأ حضاولا نم كلذب 5372)

 . ب59 812,15 دعب اميف نراقو ؛ ب 9ا/ 88 رظناو ؛ +422 )1١(
 . ب 41ا/87 نراق «آ1اان-عقايلعلا رصمو ء 7369-1010 ىمست تناك ىلفسلا رصم )١"(

 ىلعأ



 ًاعبت كش الب ناك رصم ديعص ىلإ هلغلغت .ايروس لامش يف نييرومعلا وأ !4انان وروم

 . ظاناه وأ 8اد دنع نوكت نأ لمتحملا نم يتلا ءاهتمصاعب ىلفسلا رصم ىلع هءاليتسال

 هتدالو ةروطسا «لبق» لينلا رهن دنع نوجرس

 يف رهظي يذلاو 1[8-!ن-6ه-81 ين- اب -ول ين وه نوجرسل قحاللا يلبابلا بقللا

 . ؟لينلا ىلع دلو» هنأ ىلإ ريشي دق هنأ دقتعأ انأ كلذل ءم.ق ٠٠٠١ وحن ينيسألا بدألا

 «بجني : ينعت 8381و 7 «جوملا يلاع ءام ,نافوط » ينعت ةيروشألا يف !لذاان ولين

 نم ةلس يف ىده ريغ ىلع لسرأ هنأب ةيروطسألا ةصقلا نإف ءاذه لك دعبو كلذل .«؟0دلوي

 هدلاو ثيح «لينلا فافض ىلع ترج اهنأ لمتحملا نم ؛رهنلا» ىلع هتدلاو لبق نم لسألا

 (00 . تالالسلا لبق ام ةنعارف اناك هلبق نم هدجو

 ةروطسألا اوذخأو اولواطت مهنأ ودبي مهاسومل ةروطسألا هذه مهتراعتساب نويناربعلاو

 بايغ نأ كش نودبو ودبيو .لينلا رهن ىلع نوجرس يرآلا نوعرفلا صالخل ةيلحملا
 لبق نم نيدفارلا دالب شرع باصتغا يف مهاس دق رصم يف نيينيدفارلا ةرطابألا ءالؤه

 . كانه نوجرس دلاوب حاطأ يذلا «2هعوأ5ذأ يزيكاز

 .نوعرف» بقلي دنسلا يداو يف نوجرس مانخأ

 وأ هحتف ىلإ ًامئاد ميظعلا نوجرس وأ اناج وأ نج كلملا ريشي «ةينيدفارلا هتالجسس يف

 كلت نأ رهظيو ««ةراضحلا وعناص# يباتك يف لصفم وه امك دنسلا يداو هحتف ةداعإ

 . ةيدنهلا ةمحلملا تايلوح يف ةظوفحملا ثدحلا كلذ ليصافت عم ًامامت قفتت تالجسلا

 يف نيميدق نييرموس نيئانيم دنع لاشرام نوج ريسلا اهجرخأ «ةيمسرلا ةيرموسلا ماتخألا
 "ال4341 ()

 . اهدعب امو 7٠١6 78/386 يف ةيروطسالا ةدالولا ليصافت (5)



 كلت ىلع رطيس يذلا رابجلا روطاربمالا اذهل دوعت ءاياراهو ءو راد وجنهوم ؛دنسلا
 . ةنس 06 ماد يذلا هدهع نم ةليوط ةرتفل ةيدنسلا ةرمعتسملا

 هباقلأ نم دحاو عم قباطتي 53عة58 اراغاس بقل لمحي ماتخألا هذه نم ةدحاو يف

 سمفنل ةمخرم ةظفل حوضوب يه يتلا 58 غاس ىرخأ يفو .١2)ةيدنهلا محالملا يف ةيسمشلا

 5اةعدان# ةاذقعن نج وراش موأ  راش) «نج كلملا» همسا أهجتي اهنم ةثالث يف . بقللا

 بقللا فيضي) اهنم ةثالث يف . 030, 0ةهدنا اناج «ناج أجهتي اهنم نينثا يفو «(ذ0

 7156 028: ميظعلا يتاخلا هسفن ىلع قلطي اهنم دحاو يفو « انا, 0005 ثوغ وأ توغ

 . (يثح - 6-1111 وأ طق وأ) !؟طدغن

 ميقلا ةلماح ةفلتخم ةيروص تامالعب رخآل نيح نم هسفن كلملا مسا ةئجهت نإ

 يه نيرخآ نييرموس كولمو نوجرس مسا ةلاح يف ءاهب هبشلا ةبيرق وأ اهتاذ ةيتوصلا
 ىلإ «ةيرعش وأ ةيلوطب «ىرخأ ينابم لاخدإ ىلإ دوعي ببسلا نإ .رابتعالاب ةريدج
 امع ةفلتخم تامالعب ةرطابألا ءامسأ ءارعشلا بتكي ثيح ةينيصلا ةسرامملا هبشت ءءامسألا

 0100 نوجرس مسا لمحي كلذب . ةديدج ةيحدم وأ ةيرعش يناعم اوفضي يكل دوهعم وه

 الدب «يملاعلا ديسلا ينعي ةمالعلا هذهبو :5!ةئان وراش هبقلو «مكاحلا» ىنعم انه هتمالعب

 .«كلم» نم

 قحلملا) يف ةدوجوملا دنسلا يداو نم ةديدجلا ماتخألا هذهل لصفملا لماشلا ريسفتلابو

 هذهل ةيفرحلا ةءارقلا ليجست طقف انه يرورضلا نم «ةمالع لك ةءارق ىلع ًاقداصم ١(

 ماتخألا عيمج يف اهتداعك ءاهشوقن .نوجرسل ةدئاعلا ةيدنسلا ماتخألا ىلع يتلا شوقنلا

 يداو نم اهل ةهباشملا ةركبملا يرموسلا ماتخألا ىلإ ةفاضإلاب ,ةيرموس  ودنهلا

 تامجرتلا ىف .نيميلا ىلإ راسيلا نم سكاعملا هاجتالاب ةءارقلا ىطعتل ترفح «نيدفارلا

 نيميلا نم ةءارقلا يف يداعلا يرآلاوأ يرموسلا هاجتال | يف ةباتكلا تدرو «ةيلاتلا ةيفرحلا
 يف بكرم وه امك بيترتب ماتخألا هذه تعضو ردصملا ةمئالم لجأ نم .راسيلا ىلإ

 .(5 ةحوللا)

 .اهدعب امو )1١(77171592
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 وحن ىلع روصت (هتعبطو متخلل ؟ , ١ مقر « ؛ةحوللا) ليمجلا روثلا تاذ هتمالع

 نيزم «ةثيدحلا دنهلل يمهاربلا روثلا «سدقملا يدنهلا روثلا ؛يزكرملا لكشلا اهنوك « عئار
 انه روشلا نكل . رضاحلا انموي يف ةيرآلا ةيدنهلا تالافتحالا يف امك ةقلح وأ ليلكإب

 كلملا قلعت ةيمهأ ىلإ ريشت هل ةحونمملا ةدايسلاو « ال1 توغ هبقلل ةيروص ةباتكك مدختسا

 :أرقت شوقنلا . بقللا كلذب

 ترغلا ءدحوألا ديسلا (متخ) حول , 120 داك يماسلا «يئارلا .538 غاس»

 ؛ . (0018 ثوغ)0انأ

 رسفملا همتخ ىلع نوجرس اهمدختسي يتلا اهتاذ ةمالعلاب أجهتي 536 غاس بقللا اذه

 عم يفرح قافتابو .528ة58 اراغاس ةلماكلا ةغيصلا هيف تدرو يذلا «(1١)يلبق نم ًاقباس

 فارعلا وأ 5666 «يئارلا» هبقل .انيأر امك «ةيدنهلا تايلوحلا يف ظوفحملا يسمشلا هبقل

 كلس هلوخد سوقطو رئاعشب ةصاخلا ةيلبابلا تالجسلا عم قفاوتت (10172196:) ءيبنتملا

 دارفأ لبق نم ًارارم مدختسا ىرنس امك ؛يقينيف بقل !«80 داك . كلم  نهاكك ةناهكلا

 * مقرلا يفو .رابتعالاب ةريدج يهل انه ان توغ هبقلل تيطعأ يتلا ةدايسلاو «هتلالس

 . يثح وأ !؟9201 يتاخخ هسفن ىلع قلطي

 :أرقي ه مقر شوقن «ىرخألا هماتخأ ىلع

 2 (ةلءاءتدسدكأ وأ) آلف يروأ ضرأ (كلم) 5طةمن - 018 نج  وراش»

 «. . . .ضرأل ميظعلا يتاخلا ء. نج راش »أرقي ١ مقر

 .اهدعب امو 59 ص قباسلا ردصملا )١(
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 (ةنعارف) ك هيبألو نوجرسل ةدئاعلا دنسلا يداو ماتخأ

 دكأ ضرأ توغ نج  موأ راش . أرقي 7 مقر

 ةيرموسلا ةغيصلا انه

5 

 قفاوتت اهنأل ةيمهأ تاذ .ىلعأالا ديسلا وأ ءانات موأ عطقملا عم

 وأ 00 ناج همساب نوجرسل اهنأ كلذك رهظت 4,4 ماتخألا . ةركبملا ةينيدفارلا حاولألا عم

 يناج راش يمسلا ميظعلا هديفح ىلإ دوعت دق اهنأ يف كش دوجو نم مغرلاب ١ 020م8 اناج

 «. 0همو اناج وأ تةمناج رخآل نيح نم كلذك همسا أجهتي يذلا ذاق -(0ةمأ- خ51 يريا

 ءاملع لبق نم ظ686 تنخ وأ 16216815 سنكنك كلملا وعدملا وه ىرنس امك ىيذلاو



 . سنم نبا 11351335 رامران نباو تايرصملا

 (ة عمفاد) ىعلان دكأ يف !طهم2عدو»1 ضرأ نبا «.0ة08 ناج أرقي 8 مقر

 مداقلا لصفلا رظنا رصمل مسإك هضرأ مسإل ةميظعلا ةيخيراتلا ةيمهألا لوح

 مطان-ودبأ وأ) علان دكأ ضرأ توغ .نوعرفلا « نبالا « 6808 اناج أرقي 4 مقر

 (لان

 تالالسلا لبق ام رصم نوعرف نوجرس رابتعاب تافاشتكالل ةصالخ

 كلم مدقأ نأ «ةيدنهلا تايلوحلاو كرولملا مئاوق اهترفو يتلا حيتافملا ربع اندجو

 وعدملا ءرصاعم يشقن ليلد ىلع هل رثع يذلا «تاالالسلا لبق ام رصم كولم نم فورعم

 مه عنوان دكأ كلم ,نج كلملا يرآلا روطاربمالا وأ ميظعلا يرموسلا وه :«16ةاك» كلملا

 ور تالالسلا لبق ام كولم ناوعدملا امه هلبق نم كانه هدجو هدلاو نأو «.نوجرس وعدملا

 « براحملا سنام وأ 2/4ةمت5ك-؟انكان وسوت سنام روطاربمالا هدلو نأو لك عام متخرو0

 عمو «يعارلا  اجنام وأ «81-458ةهز3 اجنام  اسأ عم قباطتي نيدفارلا يداو روطاربما

 اكاللأ ينوك ملاعلا روطاربما نبا .6 :دطاتان 0[ 00م[2 اتبوغ وهباربا» 1190ة5انإل ويسانام

 نوعرفلا عم قباطتيو «ةيدنهلا محالملاو تايلوحلا يف روكذملا « 58-طانهأ ينوك اش وأ

 ةلالسلا سسؤم 5 سنم ْوأ ,براحملا نام وأ فطن همز حام اهأ وأ قكدمز حام

 يأ) هسفن وه لمتحملا نمو .« 455 شأ ةديسلا ء.نوجرس ةكلم نأبو ءرصم يف ىلوألا

 نأبو ؛كانه ربقلا ىلع ةثالثلا هشوقن يف تبثم وه امك سوديبأ يف تنف د دق ؛.(نوجرس
 رصم نيب ةيخيراتلا تايصخشللو ثادحألل ينمازت بيترت لوأ تدجوأ تافاشتكالا هذه

 ىتح .وه يذلا «سنم خيرات «ةيبسنلا ةقيقحلا عم «نآلا تبث هب يذلاو «نيدفارلا يداوو

 ةرتف دنع ميدقلا خيراتلا يف ةيساسألا خيراوتلا لكل ًالدجو ًافالتخا رثكألا خيراتلا ءنآلا

 قباطتلا . يرآ وأ يرموس لصأ نم تناك رصم ةراضح نأبو «م . ق 717١4 نم ركبأ تسيل

 ةلالسلا سسؤم ( 1/4065 سنم عم 1-1018215انذان وسوت سنام .نوجرس نبال رخآلا

 .ًاصاخ الصف بلطتي ءرصم يف ىلوألا
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 تلاثلا لصفلا

 رصم يف هتازاجنا فشكو دوقفملا سنم خيرات

 نيدفارلا يداو كلم سنام كلملا عم هقباطت نع فشكلا

 دنسلا يداوو ماليع ىلع يرموسلا همكح

 روطاربمالا هدلاو نم رصم ىلع هئالينسا

 م.ق ١7/١4 وحن : ىلوألا ةيرصملا ةلالسلل هسيسأت

 ةيرموسلا ةراضحلل ةلماكلا هتياعر

 يرآلا هسنجو ؛ سمشلا هتدابع ؛ ةيرحيبلا - ةيملاعلا هتيروطاربما





 يف ىلوألا ةلالسلل يديلقتلا سسؤملا هنأ نم مغرلاب , 2)براحملا نام وأ نام وأ سنم

 ةيصخش « نآلا ىتح « هناف ء رصم ديعص يف سوديبا يف ةرصاعملا هشوقنو هربق عم رصم
 لوأ نع هفرعن ام لك» نأ نوفرتعي انيأر امك تايرصملا ءاملع نأل . ةمهبم ةيخيرات

 خيراتلا نع باتك رخآو .؟ءيشال ًايلمعوه . هدوجو ةقيقح ىوس « سنم «ةنعارفلا

 . «ةجمدم ةيروطسأ ةيصخش سنم نأ ودبي# لوقي ميدقلا

 انحيتافم لالخ نم  ةيقيقح ةيخيرات ةيصخش سنم نأ انفشك ٠ كلذ عم .نآلا

 دهع عناصك هتازاجنإل ةهجوملا ليصافتلاو ةدوقفملا هتروصو دوقفملا هخيراتب « ةديدجلا
 يف ىلوألا ةلالسلا ةماقإ يف هبولسأ « تالالسلا لبق ام ةنعارفل ةيومدلا هتبارق ءديدج

 وحن يقيقحلا هخيراتو «ةيرموسلا نم ةقتشملا ةيفيلغوريهلا اهتاباتكو اهتراضحب ءرصم
 .م.ق

 نأ اندجو ةقباسلا ل وصفلا يف ينيدفا رلا 383215 سنام عم 5 سنم قباطت نم

 ينيدفارلا يملاعلا روطاربمالا « براحملا سنام عم قباطتي « براحملا نام وأ ءسنم

 نوجرس . ينوج وأ نج كلملا يرموسلا يملاعلا روطاربمألا ةفيلخو ربكألا نبالا ءريهشلا

 اتبوغ وهبارب « دحوملا سنام وأ . ويسانام عم قباطتيو ٠ تايماسلا ءاملعل ةبسنلاب ميظعلا
 ةمحلملا تايلوح يف (رصم « طبقلا < اتبوغ . نوعرف - ترهبارب) 2عهطانان 04 8

 كولملل ةيدنهلا ةيسمشلا ةخسنلا يف كلذك وعدملا « لئاوألا نييرآلا كولملل ةيدنهلا

 يف مالسلا ديطوتب همكح ةيادب يف لغشنا يذلا م.ق (1770- 77174) يدكالا وسوتشنام وهو )١(
 ىرغصلا ايسآ مث « ةيروشآلا ةقطنملاب متها مث . ماليعو ناشنأ يف ًاص وصخ هيروطاربمالا ءاجرأ

 ”ال



 (858 - يمارلا - اجنام تايلوحلا هذهل ةيسمشلا ةخسنلا يف كلذك وعدملا « لئاوألا نييرآلا

 (نوجرس) 51:3 - اكان ينوك - اش وأ اكان ينوك يملاعلا روطاربمالا نبا ١ 24ز3)

 . مهتازاجناو هتلالسو هلجبت يتلا ةيرموسلاو ةيرصملا تالجسلا عم ًامامت قفتت تايلوحلاو

 سيلو ةيرموسلا ةغللاو طخلاب ةبوتكم « هدلاو شوقن لثم اهلثم « ةيرصملا هشوقن
 7 اهتءارق نم نكمتلا نود تيقب نآلا دحل يتلاو « ةرخأتملا ةيحالطصالا ةيفيلغوريهلاب

 يداو يفو ماليع يف هتالجس عم قفتت اهنادجوو « اهزومر تكف شوقنلا هذه نآلا
 نأ لبق ًايرموس ًامكاح ناك ثيح « دنسلا يداو ةرمعتسم نم ةيمسرلا هماتخا عمو نيدفارلا

 . ةيدنهلا تايلوحلا عم مات قافتاب مومعلا ىلع يهو . رصم مضي نأو هدلاو ىلع درمتي

 سنام ةفاقث عم قباطتت سنم ةفاقث

 اهولخدا دق تالالسلا لبق ام مهدادجاو هدلاوو سنم ناك يتلا ًايلك ةجمدملا ةفاقثلا

 ةرتفل ةيرموسلا ةراضحلا عم قباطتت ةيرصملا ةراضحلا ةينبو ةدعاق تنوك يتلاو رصم ىلإ
 ةيرموسلاو ةيرصملا ةفاقثلا يف قفاوتلا اذه . نيدفارلا يداو يف هتلالسو براحملا سنام

 ةفرجملا « ثارحملا : ةعارزلا يف هباشتلا « ىرخا ءايشأ نمض نم ؛ لمشي ةرتفلا كلتل

 , خلا . . يساحنلا ليمزألاو نيدعتلا « ةفوجم ناطيحب رجآلا ءانب . يرلا لامعأو

 ةيرخص هنولم « ةلوقصم ةيرجح يناوأ ء« يرجح سأر وذاصع « ةيناوطسالا ماتخالا

 يناوأ « فارطألا ةمولثم ةيراخف يناوأ « ةنولم ةيراخف يناوأ ء رخفلا ةلجع ٠ ةروفحم

 « دروزاللاب ةمعطم يلح « ةريغص ةينيط ليئامت « تاناويحو رويط لكش ىلع ةيراخف

 . يرذن ماعط ميدقت عم ةيفرغ روبق يف نفدلا « ناتكلا جسن « ليمجتلا تاودأ لامعتسا

 تاملك « ةيرموس ةيفيلغو ريه ةباتك « ةيرجح تاتوحنمو ليئامت « ةينفد ثاثأو سبالم

 نإ . خلا . . ايجولوئيملا « زومرلا ماظنو سمشلا ةدابع « ةيرموسلا ةغللا يف ةيساسأ

 نفدلا يدهاشم نم ةيرشبلا نيبارقلا ميدقت يف ةيناسنإاللا ةسرامملا لمشيل دتمي قباطتلا

 اهليثمو « نيدقع لبق 315. 7/00!!) يللوو ديسلا روأ يف روبقلا يف هنع فشك امك . يكلملا

 . ىلوألا ةلالسلا رباقم يف رصم يف سوديبا يف هيلع رثع

 سمشلل سنم ةدابع

 سمشلا رقص سنم ينبتب قلعتي اميف ةمهم نيدفارلا يداو يف سمشلا سنم ةدابع نإ

 )١( (عجارملا) ًاددحم ًارمأ دصقيو نرقلا اذه نم ركبم نمز نع انه فلؤملا ثدحتي .
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 ٠ كانه تالالسلا لبق ام هنعارفك هذجو هابأ ةيحانلا هذه نم ًاعبتم « يكلم زمرك رصم يف
 ةسماخلا ةلالسلا ىتح ةبقاعتم ةيرصم تاللالس ةثالثو « هتالالس نم نوردحتملا هعبتو
 ةروكذم سمشل هتدابع ليصافت ضعب . «سمشلا - ةزو» ب سمشلا رقص لدبتسا امدنع

 . هاندأ

 يرآلا هسنج

 يف هبسن ةلسلس عم شيك ةيلوح يف هبسن ةلسلس قفاوتب ًايلك تبث ) يرآلا هسنج
 مادختساو همادختسابو ٠ مهتايلوحو ةيدنهلا كولملا مئاوق يف لئاوألا نييرآلا كولملا ةيلوح

 لوألا يرموسلا كلملا بقل دعب [لاءانذ» شكأ وأ اناءانك سٌكأ ةقحاللا هنم نيردحتملاو هدلاو
 « نييرآلا كولملا لوأ 1158 - //ةااد كلملا وه كلذو « اناءاطان وخأ ةنيدم كلم اناكانكأ يسُكأ
 هذهل ةريغصلا ليثامتلا نم ديدعلا يف تمعُط قرزلا نويعلا 60018 توغ بقل مادختساو
 ٠١( لكشلاو ١ ةحوللا) سنامل رصاعملا لاثمتلاو « ةيرادجلا تاحوللا يف تمسرو ةرتفلا

 . دروزاللا رجحب هيف نويعلا تعصر وأ معط هنا دقتعي

 ليئامتلا يف دهوش ضيرعلا نيبجلا يذ مكاحلا يلالسلا سنجلل يسنجلا عباطلا نإ

 اياقبلا يف ًاضيأ هيلع رثعو 23 ماران وأ) 813035 رامران هنبالو سنملةيصخشلا

 نوزيمتم مهنا» *رصم يف نييلصالا ناكسلا نم يرتيب زردنلف ريسلا نيبت دقو . ةيمظعلا

 يف ميقتسم طخ ىلع فنألاو نيبجلا ء« ىرخألا سانجألا هوجو نع ًايلك فلتخي هجوب

 ليم عم ةرودم ةياهنب ميقتسم فنألا . ةحطسمو ةريبك نذألا «ريبك سأرلا . بلاغلا

 ناك سنجلا نأ رهظُت ةيمظعلا اياقبلاو ليئامتلاو . «عبرمو ليوط كفلا ٠ لفسألل فيفخ

 . ًاليوط
 نيبجلا ضيرع نييرآلا دنع . يسنجلا عباطلل لضفألا رايعملا وه يذلا . سأرلا لكش

 . نيقينيفلا « نييرومعلا . قيرغإلا كلذكو نييبرآلا زيمي ضيرعلا نيبجلا . سأرلا ليوطو

 نييريبيالا نع . يرآلا سنجلل ىرخألا عورفلاو «نييورونلاو «نييرآ - ودنهلا , نييماحلا

 اذهب ةيدكألا ةلالسلا جمد مث سكعلا وأ نييرموسلل يرآلا لصألا ينبت ىلع فلؤملا رارصإ نإ(١)
 . (عجارملا) ةيدجب هيلإ رظنلا نكمي ال ًاحضاو أبصعت كش الب حضوي لصألا
 لوانك, ةمأأة 0. 105(. اء. 1906 (12) يف 5 تارجه )١(
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 . ةقماغ ةرشبو ليوط سأر عم نيبجلا قيض هيف سأرلا لكش يذلا «يطسونملا» رصنعلا وأ
 اهنإف اهتعيبط يف ءاضيب نييرآلا ةرشب نأ نم مغرلاب ٠ سأرلا لكش نم لقأ ةيمهأ وذ نوللا
 نأ نود ىتح « ةيبونجلا تاخانملا يف ةديدع لايجألو ةليوطلا ةماقإلا لعفب ًاليلق تدوسا

 نم سيلو يرآلا سنجلا ذه نم اوناك نيذلا ٠ ءامدقلا قيرغإلا . ءادوسلا ءامدلاب طلخت

 5 ةماقلا لاوط مهنأب مهتالطبو مهلاطبأ نويكيسالكلا باتكلا فصو 0 يطسوتملا سنجلا

 . ةقرزم ةيدامر وأ ةيدامر وأ قرز نويعو « يبهذ رعش ووذ

 هنم نيردحتملاو سنم بسن ةلسلس

 مئاوق يف ميظعلا سنم دج ىتح هنم نيردحتملاو سنام وأ سنم بسن ةلسلس نأ دجو

 كولملل ةيمسرلا كولملا مئاوق يف هبسن ةلسلس عم لماك لكشب قفاونت ٠ ةيرموسلا كولملا
 دالب يف وسوت- سنام هبسن لودج يف عضأ انه 2 . ةيدنهلا محالملا يف لئاوألا نييرآلا

 نأ مداقلا لصفلا يف ىرن فوسو « شيك ةيلوح يف ةيلبابلا تالجسلل ًاقبط « نيدفارلا

 يف ىلوألا ةلالسلا يف سنم نم نيردحتملا كئلوأ نوقباطي وسوت - سنام نم نيردحتللا

 رصمو نيدقفارلا يداو ىلإ دنهلا نم ةيدؤملا قرطلا ةقالع )١( ةطراخ

 1 اهدعبامو ١1٠ ص 1/840 رظنا ليصافتلا نم ديزملو ١6١ ٠) ص لودجلا رظنا((؟)



 نوجرس وأ (نك - وراش) نك كلملا
 دكأ يف ةنس 50 مكح

 وسيت (2)- سنام 2 34ةم315 - 195- نكم ئزوأ

 شيك يف ةنيم ١6 مكح - ربكألا نبالا انهن - 14نوط
 شم - يروأ هيخا دعب (7(؟9) ١6 مكح - رغصالا نبالا ١

 (12.) لبق شيك ىف تاون

 دكأ يف ةنس 07 مكح وشؤون سنام

 يريا - يناج - راش
 ةطقت - (نةملل - طرت

 دكأ يف جةنلس (؟) 74 مكح
 (85 ص يف ةلالسلا ةلمكت)

 رصم ىلع هئاليتسا لبق ءنوجرس» هيبا ىلع وسوت - سنام وأ سنم درمن

 ةيلوح يف )4ةمذو 5'135ان وسيت - سنام ًايتوص ظفلت) وسوت - سنام نأ ظحالن فوس

 هدلاو فلخي مل هنإف ء« نوجرس وأ نك كلملل ربكألا نبألا ناك هنأ نم مغرلاب (شيك

 وأ 14ان55 شم رغصألا هيخا ىلإ تلآ ةفالخلا نكل . نيدفارلا يداو شرع ىلع ةرشابم
 «تاونس (9) ١١ ةدمل نيدفارلا يداو روطاربماك مكح يذلا « 104 - 8/انا» شم - يروأ

 ظفلي هنكل م.ق 7٠١١ وحن شيك ةيلوحل يلبابلا طخلا يف كلملا ذه مسرل رياغملا ظفللا وه اذه )١(

 . وه هشوقن يف 1/13015 - !1ان5ان وسوت - سنام

 .411 7/800 يف تاوئس 5و. (0ع. نأ, 78/9 !.7.) . !ععمهذ0 ةرسك يف تدرو ةنس )1( ١5

 اا



 يسرافلا جيلخلا) لفسالا رحبلاو (طسوتملا) ىلعألا رحبلا كلم هنأ هشوقن يف ىعداو

 ناك ءاعدالا اذه نأ نم مغرلاب «طبضلاب نوجرس هدلاو لعف امك 27 (يدنهلا طيحملاو

 ىتح نيدفارلا يداو شرع ملستي مل وسوت - سنامو . طسوتملا رحبلاب قلعتي اميف ًاحيحص
 لزع هنوك ةيدنهلا ماتخالا اهنع تفشك يتلا ةيقيقحلا ةيصخشلا «ةروثلا رصق» يف هيخأ ةافو

 . سنم هيخأ لبق نم شرعلا نع
 تفشتكا لفسألا رحبلا يف دنسلا يداو ةرمعتسم يف شم يروأ هيخأ مكح لوح

 لثم « هنأ وه ليلدلا . كانه اهنع باقنلا تفشك يتلا ةيمسرلا هماتخأ نم ةدحاو يف ًاليلد
 ةيروطاربمالل ةعاطقإك ةينغلا دنسلا ةرمعتسم ىلع ىلوتسا « هدجو نوجرس هدلاو
 . «روطاربمالا» ينعي اذهو «دحوألا ديسلا» بقل هسفن ىلع قلطي متخلا ذه يف . ةيرموسلا

 : 0 قحلملا يف لصفم وه امكو « يلي امك أرقي (8 مقر ١6 ةحوللا رظنا) متخلا اذه شقن

 شم - يروأ وروا - لاغ - ول شا - نوموا : ةءارقلا

 شم - يروأ . ميظعلا لطبلا دحوألا ديسلا : ريسفتلا

 هدلاو ةافو بقع نيدفارلا يداو يف شرعلا وسوت - سنام ءالتعا مدع ببس نأ

 تالجس يف نآلا هاندجو « 84اذ:» شم رغصألا هيخأ ةافو دعب الإ . ةرشابم نوجرس

 رهظي امك درمتلا اذهو . هيلع درمت هنأل هدلاو ثري مل هنأ تالجسلا لوقت . ةيدنهلا ةيلوحلا

 وي - سانام وأ سنم ك كانه لالقتسالا هنالعإو هدلاو نم رصم ىلع هئاليتسا وه نآلا

 . ايلعلاو ىلفسلا رصم كلم « 7385 - الان

 تدرو نوجرس هدلاو دض وسوت - سنام وأ سنم باشلا ريأالا درمتل ةيدنهلا ةياورلا

 نبالا « ىده - 34ةهزد اجنام اسأ هبقل تحت ةيدنهلا ةمحلملا تايلوحل ةيسمشلا ةخسنلا يف

 ةياورلا هذه « (نوجرس ء انيأر امك « يأ) 53838 اراغاس يملاعلا روطاربمالل ربكالا

 : () لوقت « نوينامهاربلا ةنهكلا دعب اميف اهركذ « ةيتونهك ةغيصل ام ًاعون تعسو

 مري. 4, )١(200
 . اهدعب امو 7848 ص. الالا(1)

 ىف



 ترمتسا هب يذلا ريمألا . 217 عوطذهذ ينيشيك هتكلم نم اراغاس نبا اجنام اسأ»
 هربك يف حلصي فوس هنأ هدلاو لمأ . ًادج (") درمتم كولس اذ هتلوفط ذنم ناك « ةلالسلا

 (© فاالآ ةتسلا اراغاس تاوق . اراغاس هرجه « هتاذ كولسلا نمدأ هنبا نأ دجو امدنع نكل

 «اراغاس ءانبأ ببسب ملاعلا يف ًامتاق ناك ىوقتلاو ةليضفلا ليبس . اجنام - اسأ كولس تعبت

 ةجلاعم يف هنم ةبغر اراغاس كلملا نأو . ةشوشم ةيتامهارب ةغيص يف رمتست ةياورلا انه]

 ًاعقوتم « هيملاع تاحوتف لجأ نم « ؟؟7 ليخلاب ةيحضتلا يف هتادادعتسا ءدب « هتثراك

 لبق نم تقيعا . هديفح موي ىتح دسجتت مل ةيحضتلا هذه نكل ؛« ةدرقفملا هميلاقأ ةداعتسا

 لجأ نمو . قرس يذلا - ةقحاللا ةيمهاربلا ةيحضتلا - «ةيملاعلا - ةيكولملا» ناصح

 لك ًاقيمع ءانبألا رفح ثيح . ضرألا يف قش رفح نيلاوملا اراغاس ءانبأ ىلع ناك هتداعتسا

 ديفح ًاريخأ هيلع رشع «ةيملاعلا - ةيكولملا» ناصح « اولتق كلذ دعبو «فلح لجأ نم

 يذلا (سنم وأ) وسوت - سنام نبا (1135313 58211 وزنيا ماران يأ) كاكا - 178( نوجرس

 ليلعت . [اراغاس] «طيحملا» يمس اراغاس ءائبأ هرفح يذلا قشلاو « اراغاس هدج هانبت

 . اراغاس مسال يقيقح ريغ يمهارب

 - سنام) وسوت - سنام ريمألا درمت حاجنل ةيديلقت ةراعتسا هذه هنأ حضاولا نم

 نإف كلذل « هدلاو اهلسرا يتلا تالمحلا دض رصمب هظافتحاو هدلاو دض (سنم وأ براحملا

 ماران « نوجرس ديفح ءالتعا ىتح متيل نكي مل , رصم اهنمضب «ةيملاعلا - ةيكلملا» لامكإ
 ةلالسلا يف كلم يناثك سنم هدلاو فلخ «٠ ىرنس امك . يذلا وسوت - سنام نبا « وزنيا

 يداول يروطاربمالا شرعلا ىلإ اهمضو « 2/303: رامران» ك رصم يف ىلوألا

 .نيدفارلا

 رحبلاب تطبترا تاونق ىركذ ىلإ دوعت . يحارتقا يف رماغأ انأو « رفحلا تايلمع نإ

 رعشلا ةمعانلا ب بقلت « 8تاتال68 - 5631 ىعدت ةيرمقلا ةخسنلا يف يتلا ء. سنم ةدلاو انه )١(

 . ؟!/ءالهططق اهبراديق كلملا ةنبا) ىعدتو « (1ععوطنمن)
 . 07 ص 1418/5 «لحري . فرصني . دعبأ ١ قيرطلا نع جرخ» - 4موابمة18 (؟)
 .528عق:هن52 مهل ةكام (1)

 . نورصتتنملا قيرغإلا لاطبأ ًاضيأ اهسرام ليخلاب ةيحضتلا(84)

 فو



 سنم عقوم ىلع اهموجه ءانثأ سيوسلا ةانق ةقطنم يف نوجرس تاوق اهترفح . طسوتملا
 نأ انيأر دقلو . تاونقلا رفح يف ءاربخ اوناك نييرموسلا نأ امك « رصم ديعص يف

 تاذ هتاونق نع ثدحتي « 2288151 كلملا ىلع هموجه ثداوحل هدرس يف «.نوجرس

 . رمحألا رحبلا عارذ . سيوسلا جيلخ نإف ةركبملا ةرتفلا كلت يف 2) يركسعلا ضرغلا

 كلذ « ةثيدحلا ةيليعامسالا عقوم ىلا حاسمتلا ةريحبو ةرملا تاريحبلا ىتح دتما نوكي دق

 رحبلل ةميدق عارذ « ةلزنملا ةريحبل رارمتسا يه يتلا . 8313 الاب ةريحب نم لايمأ ١ يلاوح

 نأ نويجولويجلا دجو امك « ًاحوتفم ناك طسوتملا رحبلا نأ اهنيح لمتحملا نمو . طسوتملا

 تاونق قش نإف كلذل . ةقيحسلا نامزألا يف طخلا اذه يف طسوتملا ىلا دتما رمحألا رحبلا

 . ةيعارشلا مايألا كلت نفس رورمل فاك لكشب طسوتملا عم اهطبرل نوكي دق ًايبسن ةريصق

 اميف هلتحي نأ هل ناك نكل « سنم ةرطيس تحت نكي مل هنأ لمتحملا نم رصم ديعصل ةبسنلاب
 . تقولا نم ةرتفل نوجرس ماكح ةرطيس تحت يقب ديعصلا نأ ًاضيأ لمتحملا نمو « دعب

 ةنودم يف هيلع رثع نوجرس هدلاو عم وسوت - سنام لاتقل يخيرات ديكأت هنأ ودبي ام

 - 5طهع - 6ةهأ - كلملا هافن دق (سراف يأ)7ةه5اةه ناشنا كلم وسوت - سنام نأ لوقت
 لمحي يذلا ميظعلا هديفح عم طلخي ام ابلاغ نوجرس وأ 25"2زه 0و1 نأل -5همسأ
 (سراسف يأ) نانشأ كلم هنأ دج فوس ءوسوت - سنام نوجرس نباو . هتاذ مسالا

 فاشتكاب كلذ تبث دقو ٠ نوجرس هيبأ دهع يف اهنم قرشلا ىلإ دنسلا يداو مكاح كلذكو
 هل دوعت يتلا ليثامتلا نم ديدعلا نأ امك « نآلا اهزومر تلح يتلا « دنسلا يداو يف هماتخا

 مث نمو ًامكاح ةرتفلو كانه ناك ثيح سراف برغ بونج يف ماليع يف اهنع فشك دق
 . ًاروطاربما

 براحملا - سنام وأ وسوت - سنام ك سنم ةروص

 عم هتقباطم ربع « هتيصخشو سنم نع نآلا تفشتكا يتلا ةديدعلا ليصافتلا نيب نم
 يف تفشتكا يتلاو هل دوعت ليئامت ةدع ىلع ةدوجوملا ةيصخشلا هروص يه . وسوت - سنام

(00 1111 
 . 417 1035 نراق(؟)
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 نم . ٠١ لاكشلاو ١ ةحوللا يف لاثمتلا ةريخألا هذه نمو « ماليعو نيدفارلا يداو

 لالخ وسوت - سنام كلملا ةمدخ يف طباض هعناص نأ فرعن « هيلع ةروفحملا شوقنلا

 . ماليع ىلع ريخألا ةرطيس

 ضيبألا رمرملا نم (سنم وأ) وسوت - سنام كلملا لاثمت - ٠١ لكشلا

 رفوللا يف نآلا وهو ؛ ماليع يف ةسوس نم

 يرآلا هفلس لثم ًايحتلم كلملا رهظي ضيبألا رمرملا نم عيفرلا ينفلا لاثمتلا اذه

 مث نمو ًامكاح ناك يذلا « دنسلا ةرمعتسم سسؤم « 9430831 لجدم كلملا يرموسلا
 يداو ةرمعتسم اهعمو ةيرموسلا ةيروطاربمالل ةعبات ةرمعتسم تناك يتلا  ماليع ىلع اكلم

 نمو . ةيتونهك ضارغال متدق قيلحلا هجولا ينبت نأ حضاولا نم ناك همايأ يفو « دنسلا

 نيذلا نييماسلا نع مهزيمت ةميدق ةيثحو ةيرموس ةداع يهو « ةقيلح ايلعلا ةفشلا نأ ظحالملا

 . ةيحللاو براشلا نوليطي اوناك

 ةعوضوملا ضيبألا سلكلا نم ةعونصملا نويعلا تارك ىلإ دوعي ةقلحبملا نويعلا رظنم

 نوكت دق ةقدحلا .ؤبؤبلاو ةعصرملا ةقدحلا هنادقف ىلإ ًاضيأ دوعيو « نيعلا رجحم يف
 سنجلل قرزلا نويعلا لثمتل « ةلئام ةعصرم نويع يف دجو امك « دروزاللاب ةعصرم

 . ركبملا يرآلا



 دنسلا يداوو « سراف « ماليع , نيدقفارلا يداو يف وسوت - سنام ك سنم

 تالجس ًانمض هيلع لدت ء رصم يف كلذكو ٠ نيدفارلا يداو يف سنم دهع نإ

 تركذ امك «ضرألا تاياهن عبرالو اتبوغل ةيكلملا نيعلا» ناك وياسنام نأب ةيدنهلا محالملا
 هدلاو لثم « هسفن هيف وعدي نيدفارلا يداو يف شقن يأ ىلع رشعي مل هنإف كلذ عم ؛ ًافنآ

 . ؟يملاع - كلم» « هنباو

 سرافو « ماليع « نيدفارلا يداو يف ةدوجوملا ةرصاعملا وسوت - سنام تالجس نإ

 . كانه شيك كلمك «ةيروطاربمالا» ىلع اهيف لصح يتلا ةرتفلا خيرات نم اهنأ ودبت

 كلمك ءووسوت - سنامو . 1051 - 84ا0530 شم - يروأ وأ 84انة» شم رغصألا هيخا هتفالخب
 يروطاربمالا بقللا كلذ لمحي كلمل ًاركبم ةفشتكملا ءامسألا نيب نم ناك .« شيك

 كانه هماتخأ (فلؤملا يأ) تفشتكا دنسلا يداو يف نكل . سمشلل ًادباع هنوكو ينيدفارلا
 رظنأ « هاندا لصفم وه امك ةيكولملا بقل هباستكا لبق ةرمعتسملا كلتل مكاحو دهعلل يلوك

 . © . ؟ تاحوللا

 وه ةبالصلا غلاب رجح ىلع تشقن نيدفارلا يداو يف ةيلصألا هشوقن بلغأ
 قيرطب كانه ىلإ بلج نكل نيدفارلا يداو يف دجوي مل رجح « 215,106 تيارويادلا

 .يسرافلا لخار قرعلا حب رب رمح الا حبلا لاح نم :ئرتس افك ءرخبلا

 « ةيبيلص بصن ىلعو يرجح حمر سأر ىلعو ةيراخف يناوأ ىلع ثبتك ىرخا تاشوقن

 نا سيحلا ديدن ف قرم سا بف ىرحا كاشف امو رووا ءاورصلا هلجلا نا

 . ةلنممسع رمت

 . نودي خسنلا هذه نم ديدعلا يف هنأ يه تاشوقنلا هذهل ىربكلا ةيخيراتلا ةيمهألا

 يداو نم قرشلا ىلإ ةدرمتملا تارمعتسملا حتف ةداعال ىربكلا هتلمح «٠ شيك كلم هنوك

 رمحألا رحبلا ربع برعلا رحب وأ يدنهلا طيحملا ربعو دنسلا يداو ٠ سراف يف « نيدفارلا

 هذه ىلع ةرم لوألو نآلا دكؤي اذهو « ةيرصملا دودحلا ىلع ءانيس ةريزج هبش ىلإ

 شرعلا هلين دعب كلذلو « شيك كلم حبصأ نأ دعب ترج ةلمحلا هذه . تاحفصلا

 ةداعا تناك اهنأ دجن فوسو ءرغصألا هيخا ةافو دعب نيدفارلا يداو يف يروطاربمالا
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 اذه رابتخاو صحف لبق : نوجرس هدلاو ةيروطاربمال ةدرمتملا تارمعتسملا تاحوتف

 عسو اهيوحت يتلا ةمهملا ةيفارغجلا تامولعملا عم ىربكلا هتاحوتف ةداعال نيودتلا

 5 دنسلا يداو يف ةيمسرلا هماتخا يفاشتكا ىلإ ةراشإلا انه يرو رضلا نم 0 هتيروطاربما

 فشكت دنسلا يداو يف ةفشتكملا وسوت - سنام وأ سنمل ةيمسرلا ماتخالا

 نوعرف بقلب نوجرس نباو ؛ كانه مكاحلا دهعلا يلو هنوك

 5 ماران وأ رمران هنباو نستام نوعرفلل ةدئاعلا دنسلا يداو مانخأ : ه ةحوللا



 يدنهلاو ١ يلبابلا .يرصملا « سنمل ةقباسلا تاقباطتلا عيمجل لهذمو بلص ديكوت

 يف سنمل دوعت ةيمسر ماتخأ ةعست نع لقي الام يفاشتكاب خيراتلا ظح نسحل نآلا غزبي

 اهنم ديدعلا يفو . كانه ةفشتكملا ماتخألل ةيناثلا ةعومجملا نمض دنسلا يداو ةرمعتسم

 زومرل دئارلا يريسفت يف . 488 - 8467 نيم - اهآو , نوعرف وأ « 8358 اراب بقل لمحي

 هذهل (تامالعلا) زومرلا حيتاغم ةرم لوأل ترفو ءدنسلا يداو ماتخأل ىلوألا ةعومجملا

 حيتافمب . نآلا ىتح اهزومر ةرسفملا ريغ ةيرموسلا ةباتكلل يطخلا عونتلا كلذ يف ماتخألا

 . ًاثيدح ةفشتكملا ماتخألا زومر لح يف ءيشلا ضعب ةبعص ةبرجت تضخ كلت ةباتكلا

 لاسرإ يف نيدفارلا يداو ةرطابأل ةداع كانه نأ تفشك ةقباسلا دنسلا يداو ماتخأ
 , ةثيدحلا ماتخألا . ةلضفملاو ةينغلا ةرمعتسملا كلتل مكاحك « ةزيجو ةرتفل . دهعلا يلو

 عبتا دق نوجرس نأ رهظت « نيرخآ نيينيدفار ةرطابألو نوجرسل ىرخا ماتخأ مضت يتلاو
 . ًاضيأ ةداعلا هذه

 دنسلا ةرمعتسم ماتخاأ يف كلملا بئان وأ «كلملا - نود قيفر» بقل

 ةرطابألا ةداع نم نأ « «ةيرموسلا ماتخألا زومر كف» يباتك يف يتاظحالمل ًاديكوت

 دجو « دنسلا ةرمعتسم ىلإ كملل بئانك ربكألا مهنبا لاسرإ نيدفارلا يداو يف نييرموسلا

 . ىلوألا ةرملل اهزومر تكف نآلاو « كانه ةفشتكملا ماتخألل ةيناثلا ةعومجملا يف نآلا

 يف دهعلا ءايلوأ ءارمألا ءامسأ يه ماتخألا هذه نم ريثك يف ةدراولا ءامسألا امنليب

 بقللا نإف « ةرطابأ دعب اميف اوحبصا نيذلا نوجرس ةلالس ىلإ نيدئاعلا نيدفارلا يداو

 - نود قيفر» بقل لب .روطاربمالاكلم» نكي مل ماتخألا هذه نم ديدعلا يف هولمح يذلا

 . 5858 - مهه نام - اشوأ « نام - باش « 528 - هدق# نام - غاش ةغيص يف «كلملا

 ريشثم 5028 اشوأ :5اة6 باش «5838 غاش يأ « بقللا ذه يف لوألا رصنعلا

 ينعتو لثمت [/ .”' ١ ٠ ماقرألا « 6 ةحوللا يف ةمالعلا رظنأ] ةيروصلا هتباتك .هابتنالل

 . لفسأ « تحت» كلذكو «لخاد يف .يطسو « يلخاد» وه يوناثلا اهانعمو . «بلق»

 يسرافلا جيلخلا ىلع ةلالدلل ةمدختسملا ةيدايتعالا ةمالعلا ريخألا اهموهفم يف يهو «ىندا
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 قفارم» نوكي دق لكك بقللا ىنعم هنإف كلذب . «لفسالا رحبلا» امهنوك يدنهلا طيحملاو

 يناث ٠ نانثأ» ًايفرح ينعي ”هدهق“ يناثلا عطقملا . «يدنهلا طيحملاو يسرافلا جيلخلل كلملا

 يف امك نيتريصق نيتميقتسم نيتبرضب لُكش بقللا نأ مهملا نم . ؛«كلم» كلذكو «قيفر وأ
 يلالهلا لكشلاب بتكي ملو ءاهزومر تللح يتلا ةيدنسلا ماتخألا نم ىلوألا ةعومجملا

 ٠ كلذب , 502م - مقه نام - غاش بقللا ذه نإ . ةيداعلا ةيرموسلا ةباتكلا يف فولأملا

 . ؟كلملا بئان» رصاعملا انحالطصا لباقيو «كلملا - نود قيفر» ًايفرح ينعي

 اذه هنولمحي ةيدنسلا ماتخألا هذه يف سنم وأ نوجرس ةلالس يف دهعلا ءايلوأ بلغأ

 وأ مهمكح ةرتف ىلإ يمتنت ماتخألا كلت نأب ريشي كلذ « « ماتخألا هذه ضعب ىلع بقللا

 ثيح « «ديسلا قيفر» بقل نولمحي يرخا ماتخأ يف امنيب ٠ ةرمعتسملا ىلع «مهتيبئانا
 نوكت دق « ًاولع رثكا ةبتر ىلع ًانمض لدتو «روطاربما» ىنعم اهل هذه «ديسلا# ةمالع

 اهيف اوحبصا ةرتف ىلإ دوعت «دحوألا ديسلا# نوعدي ىرخا ماتخأ يف ٠ «يصولا قفارم»
 . ةرطابا

 دنسلا يداو يف سنم ماتخازومر لح

 مقر - 4) تاحوللا يف رهظت دنسلا يداو يف ةفشتكملا ةعستلا سنام وأ سنم ماتخأ

 .(8- ١ ماقرألا- )و(

 هئامسأب هسفن سنام وأ سنم ىعد ءانه اهزومر ةلولحملا ةيدنسلا ماتخألا هذه يف

 وأ فلك اخأ وأ ةطو اهأ شكان-84ةهدطان وشنام  شأ ء ت68 نيم : ك أجهنت يتلا هباقلأو

 نج راش نباو :«(583:038 نوعرف وأ ) 8318 اراب ب هسفن بقليو .نيم  اخأ وأ نيم  اهأ

 ك ريخألا مسالا أجهتي هنأ مهملا نمو «(نوجرس يأ) 018-53:8 نج  اراسوأ «.513-18

 يف 5!ةلءان»ذ ينركاش ةيلدجلا ةغيصلا ًاجرخدتسم (511ةلعانهان ينوكاش وأ 5ةةعدمأ يناغاش

 83 «ىرنس امك سوديبأ يف سنم تامالع يف كلذك تمدختسا ةغيص «ةيدنهلا محالملا

 كلذو «انةاد وسوت ةملك هلمحت يذلا هتاذ ىنعملا .«براحم" ةيرموسلا يف ينعت انيأر امك

 هبقلو . ينيدفارلا 1-848015انكان وسوت سنام عم م2-ه1عم نيم  اهآ وأ سنم قباطت دكؤي
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 . ةريبك ةيمهأ هل ةيدنسلا هماتخأ يف ء.نوجرس هدلاو بقل لثم 0 ثوغ وأ 0ا01 توغ

 .' قحلملا يف لصفم اهريسفت يتلاو ,هذه ةيدنسلا ؛نيم اهآ وأ سنم «سنام ماتخأ

 . 6 , ؛ تاحوللا يف روكذملا بيترتلاب انه درت

 (09 لكشلا «” قحلملاو )٠١( مقر متخلا «4 ةحوللا

 شأ نديا وغ اراب ين اغ-اش رام  اهآ نام  نمأ : أرقي

 . ندع ضرأ نوعرف «يناغاش نبا ءاهأ ىلعألا ديسلا قيفر : ريسفتلا

 5١( لكشلا 2” قحلملاو) ١ مقر متخلا .5 ةحوللا

 سشأ (ود غأ وأ) نديا  وغ اراب رشنأ ام نام غاش :أرقي

 (دكأ وأ) ندع ضرأ نوعرف وشنام كلملا نود قيفر : ريسفتلا

 1١( لكشلا "7 قحلملا) ؟ مقر متخلا

 57 وغ . . . . .نيم_اهأ نام نمأ :أرقي

 0 50 . نيم  اهآ ىلعألا ديسلا قيفر : ريسفتلا

 (57 لكشلا ."قحلملا) 7 مقر متخلا

 شأ ود-غأ وغ توغ نيم ؟اهآ نام غاش :أرقي

 دكأ ضرأ ثوغ نيم ؟ اهأ كلملا نود قيفر : ريسفتلا

 (77 لكشلا ؛ قحلملا) ؛ مقر متخلا

 شآ- ود-غأ.وغ نج توغ رام اهأ شآ-نمأ :أرقي



 دكأ ضرأ يف «نج ثروغلا نبا اهآ دحوألا ديسلا : ريسفتلا

 (14 لكشلا «* قحلملا) © مقر متخلا

 نج رات -شإ(ام) وزأ ؟رام نام ؟اهآ نام نمأ :أرقي

 (7717 ص لودجلا رظنا 566, يئارلا لوح)

 (54 لكشلا :” قحلملا) 1 مقر متخلا

 شم وكأ غس اهآ :أرقي

 14انو» شم كلملاب حيطملا ءاهأ : ريسفتلا

 (13 لكشلا . قحلملا) 7 مقر متخلا

 شم ناغ-(سإ) ام اهآ نام غاش :أرقي

 . (رصم يأ) (رس) شم و ناغ-(سإ) ام (مكاح) اهآ كلملا نود قيفر : ريسفتلا

 (71/ لكشلا . ” قحلملا) 8 مقر متخلا

 سشآ- (يكوأ ) ود يروأ وغأ نيم اهآ :أرقي

 . يكروأ ضرأ يف انيم اهآ : ريسفتلا

 ةباتكلا نع 5015 ندع مسإلا حوضوب ًامئاد قرفي ال ةريغصلا ماتخألا ىلع ناكملا مسا

 . مثعدلع دكأ وأ م8201 وداكأ وأ ملان ودكأ لًادج ةهباشملا ةيروصلا

 ملا



 ةرمعتسمل همكحو وسوت . سنام وأ سنم قباطت ىلع ةيدنسلا ماتخألا ليلد

 دنسلا

 نبا ءوسوت سنام ل ةدئاعلا ةيمسرلا ةيدنسلا ماتخألل ًادج مهملا يخيراتلا قسنلا اذه

 ةعباتلا دنسلا ةرمعتسمل همكح نع ىلوألا ةرمللو فشكت يتلاو ؛«ميظعلا نوجرس

 ىلع «نوعرف» بقلب روطاربماك كلذكو .دهعلل يلوك «ةعساشلا هدلاو ةيروطاربمال

 « 81-03هوأ 88عم نوعرفلا عم قلطملا هقباطت ًاضيأ دكؤت ماتخألا هذه نإف ء وه هماتخأ

 روطاربمالا عم هقباطت دكؤت ماتخألا هذه .رصم يف ىلوألا ةلالسلا سسؤم لوألا كلملا

 508- ينوكاش يملاعلا روطاربمالا نبا «84-853ةهزد اجنام اسأ وأ ءويسانام يرآلا يملاعلا

 ةئجهت يف ةيلصألا ةيرموسلا تارياغملا فشكتو ؛ةيدنسلا مئاوقلا يف هركذ دراولا اءاندف

 لاصتالا تبثي ماتخألا هذه ىلع (نوعرف وأ) 5ةئ8 وأ 83:3 اراب بقلل رركتملا مادختسالا

 .هدهع يف رصم عم دنسلا يداول رحلا

 ربعو ؛ةيبرعلا ةيرحبلا يضارألا :سراف يف وسوت . سنام وأ سنم تاحوتف

 ءانيس ةريزج هبش ىلإ رمحألا رحبلا

 فيك ىرن نأ نآلا انناكمإب ٠ هتالجس يف نودم وه امك «هتاحوتفل ريبكلا عسوتلا نم
 . براحملا -سنم : هبقل سنم وأ وسوت سنام فستكا

 ىلإ يدنهلا طيحملا وأ 4 سراف جيلخ ربع دق وسوت سنام نأب ةديدع ةلثمأ كانه

 ميلاقألا هحتف ةداعإ تناك كانه مظعألا هتلمح نكل ءرصتنم شيجب .يبرعلا لحاسلا

 . ءانيس ىتح رمحألا رحبلاو يبرعلا لحاسلا لوط ىلع ةدتمملا ةدوقفملا

 سمشلا دبعم يف ةقثوملا خسنلا نم ةلسلس يف ظوفحم شقنلا اذهل لمكألا صنلا

 ةنودملا هتلمح تالجس صوصن عم ًايفرح قفتت اهنأ دجو يتلاو «30موان: رمت يف ميدقلا

 7١ل هرحد نع ًادج ةمهم ةرقف يوحت ةيلصألا هتالسم نم ةدحاو . ةيلصألا هتالسم ىلع
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 ةنج] موه ندع وش و [سراف] ناشنأ ب شطب امدنع ء«شيك كلم « وسوت- شنام»

 .هربع نفسلاب [برعلا رحبو سراف جيلخ] لفسألا رحبلا ء[دنسلا يداو < ةرمثملا ندع

 مهندمو «مهمزهو هلاتقل اودشح رحبلا نم رخآلا بناجلا ىلع ندع كولم نمم كلما"

 .اهرمد ةضفلا مجانم ىتح ..... اهرسأب دالبلاو اورسكنا اهدايسأو «ةدشب اهبرض

 هادهأ خاس ديس ىلإو «هاوس هلاثمتو اهرسك (ةيناكربلا) مهتراجح ءرحبلا ءارو ام لابجلا

 سمشلا هلإو غاس ديس ىسع ,؛شوقنلا هذه مطحي فوس يذلا . . .اغاغزو سمشلا هلإ

 .«هلسن مطحيو هتاساسأ عدصي

 دعب ةميظعلا هشويجب نفس يف برعلا رحب هروبعو وسوت  سنمل ماهلا نيودتلا اذه
 دالب ىلإ همدقتو ءهدض أكلم 7” فلاحتب يبرعلا بناجلا هحتفو «دنسلا يداو هحتف ةداعإ

 «ةيناكربلا روخصلا يذ «رحبلا ءاروام» لبجلا ىلإو ءدقُف يذلا مسالا ,ةضفلا مجانم
 رحبلا سأر ةمق ىلع ءانيس ةريزج هبش يف 2١7043838: ناغام اهنأ دجن فوس يتلاو

 ةيمهأ هل «نيدفارلا يداو نم نفسلاب ماظتناب اهيلإ لوصولا متكلذ دعب يتلاو ءرمحألا

 ديعص ىلإ لوصولل سنم هكلس يذلا رمحألا رحبلا قيرط ىلإ ةراشإلاب ىمظع ةيخيرات
 .ةيرموسلا هتراضحبو نيحلسملا هيلتاقمب رصم

 يف هسفن ىعد املاط يذلا ءوسوت سنام حتف امدعب ترج ةلمحلا هذه نأ انظحال

 « 26مز5 يف تاطلسلا هب ترقأ كلذ) ناشنأ حتف داعأ وأ ««ماليع شطاب» ىرخألا هشوقن

 داعأ وأ) حتف نأ دعبو «ةرشابم ماليع نم قرشلا ىلإ (سراف يف ميدقلا طسوألا ميلقإلا

 .(؟ ةطراخلا رظنا) دنسلا يداو يف ةيرموسلا ةرمعتسملا ندع ةنج (حتف

 سنام ُهَلَجَي يبرعلا لحاسلا ضرأ ىلع ًافلاحتم ًاكلم ٠7 ىلع ميظعلا رصنلا اذه
 ةيراكذتلا دهاوشلاو بصنلا ىلع تاملكلا تاذب هنود ثيحب ًامهم ًازاجنا هربتعاو وسوت

 انربخأ امك ؛ةلمحلا .نيدفارلا يداو ءاحنأ ةفاك يف دباعملاو ةيسيئرلا ندملا يف اهماقأ يتلا

 . . . دالبلا عيمج امدنع» ترج ءاهدبعي ناك يتلا سمشلا بلاصتل ًازمر  بلاصتملا هبصن

 «فلؤملا ركذي امك ءانيس ةريزج هبش يف ةقطنم سيلو ةيلاحلا نامع يه :(ناكم .ناجم) ناغام )١(
 . (عجارملا) دنهلاو ماليع دالب ىلإ لوصولل ًاناكم ناكو . ةيدكألا ةيرموسلا صوصنلا اهتركذ دقو
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 . ةقباسلا هدلاو ةيروطاربما نمض ةعقاولا دالبلا ؟حتف ةداعإ9 ربتعت كلذل «يلع تدرمت

 دعب «رصتتنملا هشيجب» ىنعم نوكي دق «هتلمح نم رمحألا رحبلاو يبرعلا ءزجلا لوح
 ناتسسش دلب لحاس لوط ىلع دنسلا يداو نم ًابرغ .دنسلا يداو ةرمعتسم ىلع هءاليتسا

 نم رثكأب هدعب ميظعلا ردنكسالا لعف امك طبضلاب ءزمره وأ نامع يف قياضملا ىلإ ناركمو

 ًاريسم .5665م0115 ىلإ دنسلا نم «دنهلا يف ةنئاشلا هترماغم نم هتدوع يف «ةنس
 ًارام ءهرحبلا طسو يف 7/6:0اةان5 سوكرين (؟ةدايق) تحت هلوطسأب لحاسلا ةاذاحم هتاوق

 . اهرمد يتلا ةليمجلا اهروصقب 26.5ءمداذ5 وأ ؛ناشنأ وأ 265515 ىلإ نامع قئاضمب

 لمتحملا نم ثيح نامع قئاضم دنع زجنأ دق نوكي امبر برعلا رحب روبع نم هفده ناك
 ناك هلوطسأبو «ةريزجلا هبش ىلع ترج دق نيفلاحتملا كولملا دض ةيراضلا ةكرعملا نأ

 ريبكلا كولملا ددع ثيح نم «نوكت دق ةكرعم يف ,«فلخلا نم مهيلع موجهلا نش هناكمإب

 . ميدقلا ملاعلا يف كراعملا مظعأ نم ةدحاو «فلخلا كبتشملا

 حتف ىلع ًانمض لدي :737 وه «اهشطب# يتلا مهندمو نيداعملا نيفلاحتملا كولملا ددع نأ
 عقت اهبلغأ ندملاو «ةيناكسلا ةفاثكلا ليلق وه يذلا «يبرعلا لحاسلا لوط ىلع دتمي عساو

 اما ةيناكربلا لابجلا لصو هنأب لوقلا نإ .ًاريثك ةدعابتم تافاسم اهنيب لصفتو لحاسلا ىلع

 دحلا قلطملاب قباطي برعلا رحب وأ لفسألا رحبلا دادتما ء«رمحألا رحبلا يأ «رحبلا ءارو
 هببش ةدعاق ىلع تناك اهنأ دجن فوس يذلا 343838 ناغام هاجتاب هتلمح هيلإ تلصو يذلا

 ربع «سرافو دنسلا يداو نم لحترا هنأ ىلإ ريشي كلذ «٠ سيوسلا نم راوجلاب ءانيس ةريزج
 نم قرشلا ىلإ ؛ىلفسلا رصم دودح ىلع ءانيس ىلإ ءرمحألا رحبلاو برعلا رحب
 «:نييوسللا

 ءانيس ةريزج هبش مسا يه : وسوت _سنام اهحتف داعأ يتلا (1138د0م ناغام

 رحبلا قيرط نعو نويرموسلا بلج هنم « ةيلبج دالبل ريهشلا يرحبلا ءانيملا ءناغام
 ءانيس ةريزج هبش يف تايروشآلا ءاملعل ًاقبط عقي . مهليئامتل 210616 تيارويدلا روخص

 تلح يتلا «21855336 رامران نوعرفلا شوقن يف دج فوسو .رمحألا رحبلا سأر دنع

 ًادج ةليوط ةفاسملا تناك دقل . ىلفسلا رصم دودح ىلع عقت ناغام نأب «ةرم لوأل اهزومر
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 نأ نود ءوسوت سنام دعب نورق 4 وحن ءايدوك كلملاو رحبلا قيرط نع نيدفارلا يداو نم

 ةنيمثلا باشخألاو تيارويدلا روخص بلجل ناغام نمو ىلإ ةلماك ةنس تقرغتسا ةلحرلا

 . يسرافلا جيلخلاب ًارورم «نيدفارلا يداو يف شكل يف يرحبلا ءانيملا ىلإ ةراجحلاو

 سنام نم نيردحتملل ةدئاعلا ةيدنسلا ماتخألا يف رصم عم اهيلإ راشي ًامئاد نأ دحن فوسو

 .هاندأ نيروكذملا .ءسنم وأ

 نيدفارلا يداو بدأ يف رصمو وسوت- سنام

 نم يأ يف دجوي ال غادصت ماح وأ طقم ماخو 1(طق02351 يسامخ» ضرأ «لبق»

 الو «هتلالس ىلإ ةدئاعلا كلت يف الو «نيدفارلا يداو يف وسوت  سنامل ةدوجوملا شوقنلا

 845,1 داتعملا يلبابلا اهمساب رصم ىلإ ةراشإ ةيأ ءايدوك يرموسلا كلملل ةدئاعلا كلت يف

 وأ تركذ اهنأ رهظي ملو ءرصاعملا يبرعلاو يرصملا اهمسال ئفاكملا مسالا 17845, وأ

 ةدوجوملا هشوقن يف (نوملد) وتايأ ضرأل وسوت سنام رشي ملو ءاان ب مهلبق نم اهيلإ ريشأ
 عيمج يف لمهملا مسالا نكت مل نإ ؛مسالاب رصم ركذ هلامهإ نأ لمتحملا نم . لباب يف

 لقتسم لكشبو «جراخ لينلا ضرأ ىلع ةليوطلا هترطيس ىلإ دوعي دق «هتاراصتنا شوقن

 هضرأ كلذك نوكت نأ بغر هنأبو .ةيصخش تاكلتممك ةينيدفارلا ةيروطاربمالا نع

 انيأر اننكل . ىرخألا دالبلا هيلع تدرمت امدنع هل ةيلاوم تيقب اهنأ لمتحملا نم وأ « ةلضفملا

 18- ضرأ نبا» هسفن ىلع قلطي (4 مقر متخلا) ةيدئسلا هماتخخأ نم دحاو يف نوجرس نأ

 اهماتخأ يف هنم نيردحنملا نم ديدعلاو ءرصمل ًابقل ناك هنأ دجن فوس يتلاو .«265511

 .هاندأ يف وه امك ءمهل ضرأك رصم اوركذ ةيدنسلا

 ةيرموسلا كولملا مئاوق يف دجن رصم يف وسوت  سنامل يلباب ردصم هنأ نآلا ودبي ام

 «شيك تايلوحل 1510 نيينيسألا ناهكلا لبق نم ةئدابلا «.ئىطاخ لكشبو .تعضو ةميدقلا

 لودجلا ١/346 :رظنا ١ شيك كلمك نوجرس ةلالسل دوعت ةميدق ةخسن اهنم كلمن ىتلا

 .راسيلا ىلع انه حضوم امك نّردم بقاعتلا ءاذه يف .(7 قحلملاو ١4٠ ةحفصل لباقللا

 .م.ق ١4٠١ وحن ةنرامعلا لت لئاسر يف ركذ 11516 و 1415 ك اهمسا )١(



 : ةقباطملل ةيداعلا مهباقلأ تعضو نيميلا ىلعو

 0-1ةممت-طنع (هع طاد قفألا عم دماعتملا < اذ مع 0مم, اعزم

 «نوجرس» وأ
 2- 8/1 ةحلسألاب شيك تبرض هدهع يف يذلا < 8نوط ه, [نءان- 14د

 لوألا نبا

 3- 83 - (7) 8/1ةملدأل «[1ةقاذط) يسامخ ِض رأ نم ثط2-!/آه0] 0. أ/[ةنل5ك- !انكان

 ة/1ةمن1-5ادذاب لوألا نبا

 4- !11ءموس اظل 01 20686 ح !لوعورل طق

 ثلاثلا نبا

 ثلاثلا كلملا اذه مسا بتكي ينيسألا طخلا هذه ةميدقلا ةيرموسلا كولملا ةمئاق يف

 امدنع ىهتنا هدهع يذلاو ,نوجرس نبا فلخ يذلا يسامخ ضرأآ نم كلملا وه كلذ)

 شيك يف هلتقب ىهتنا !ان50 نوجرس نبا دهع نأ فرعن امك «ةحلسألاب ةدشب شيك تبرض»

 متخ كلذ نع فشك امك 746765 ه8 هيخأ دي ىلع تمت دق هب ةحاطإلاو ءةروث يف

 براقتب لثمت (63:اد) ةيناثلا ةمالعلا هذه نكل [1-101-528-12ؤ9 شإ ناد اه ك(يدنس

 وأ وسوت  سنامل هتاذ عقوملا لتحي ةلأسملا ديق كلملا نأ امبو «(849 : ام) ةنيفسلا ةمالع ريبك

 ا/كمزؤ5- ناك هنأ دكؤملا نمف «ةلالسلا سفنل ىرخألا مئاوقلا عيمج يف 8431501-!انكان

 ةمئاقلا ىلع يقيقحلا مسالا نأبو « 22 ب 143 تأطخأ ةينيسألا ةباتكلا نأو ء1انؤان

 ًاضيأ ضرتفي ةئدابلا هذه فيرحت نإ . 8420158 ناك وه اهخسنتسا يذلا ةميدقلا ةيرموسلا

 هشوقن يف سنم اهمدختسا 802 نم ًالدب 813 بوتكملا ةئدابلا يذ بقللاب هتاذ رمألا لوصح

 نمو «14ا55 كلملل 140 كلملا تبتك ةباتكلا هذه نأ انيأر دقلو .ةيرصملاو ةيدنسلا

 . لامهإ ةجيتن هنأ ضرتفملا
 دنع «ةحلسألاب ةدشب شيك تبرض نأ» دعب هنأ لجست ةميدقلا ةيرموسلا ةمئاقلا هذه

 !ءطو- يس  امخ ةنيدم  ضرأ ىلإ تلآ ةيكولملا نإف 3/14 (58) :(سش) وم كلملا دهع ةياهن

 . مكحلا ىلوت «قشطه-1ةمندا نوكي دق . 12-113ةهذوا كلملا ثيح آ5-13008ذ وأ 08 - أ

 مك



 ةكطقتأ ةنيدم ضرأ تسيل اهنأ حضاولا نم هذه () يسامح وأ يسامخ ضرأ

 ؟مم-وأ 0ةععطءصندط ل يدق بقل اهنأ انأ ترهظأ يتلاو ءودوأ ةيناطلس يف ةروكذملا

 يداو يف نييلباب وأ نييرموس كولم ةمصاع ًادبأ نكت مل يتلا ءشمخ ةعطق وأ 1طهمتكا

 . نيدفارلا

 مدقألا يديلقتلا مسالا اءلناريإ ماح وأ ايكرلطانب ماخ ضرأ ودبت اهنأ «ىرخأ ةهج نم

 اومُس نويقينيفلا ثيح ةيدوهيلا ةاروتلا يف اهبعشلو ضرألا كلتل فولأم مساو ءرصمل

 ةقيئيفلا ةلالسلا نم ةرشابم ناردحتملا امه انيأر امك سنم هنباو نوجرسو ««ماح ءانبأ»

 . [طنمنو وأ !؟طعمنة ب نايحألا ضعب رصم اوعد قيرغإلا .نييرآلل ىلوألا

 هنأ نوجرس ىعدا يتلا :118173-عد5اف يه هذه يسامخلا ضرأ نأ حضاولا نم نآلا

 يف ًارارم تركذ دق ضرألا هذه نأ دجن فوسلو ءًافنآ روكذملا يدنسلا متنخلا يف اهمكاح

 نايحألا نم ريشك يفو ءنوجرس ةلالس نم نيقحال دارفأل ةدئاعلا ةيدنسلا ماتخألا

 . ظانأم وأ ظن و 14نوط-ةأع وأ رصم عم لدابتلاب مدختست

 ةغللا ةيئانثلا تاملكلا ريسفت لوادج يف فرعت 51 ةقحاللا نإف .51-1603:02 مسالا يف

 «ةيرصملا ثثجلا يناوأ» ب انركذت  ةنيدبلا «ةبيصخلا «ةميظعلا :"755د6 ىلع ةلالدلل (أ) ب

 ك ميدقلا رصم مسال يديلقتلا يرصملا ريسفتلاب ةقالع اهل نوكت دق اذا« ةرارمك (ب)و

 قماغلا اهتبرت نول ىلإ ةراشإ يف ؛دوسأ وأ نوللا قماغ» ينعي يذلا ”طءقن» وأ قمن (0

 . !!!ءةرص ةيحاسمتلا ةيفيلغوريهلا يف أجهنتتو

 ةيبرعلا ةريزجلا ربع نيدفارلا يداو دالب نم برغلا ىلإ ةعقاولا دالبلا «.كلذ نمرثكألا

 اهب رمي ضرأ يهو 1611:0358 مسا نولبابلاو نويرموسلا اهيلع قلطي ءرصم هاجتاب يأ

 )١( - !1ضرأ «١ 1777186

١588+) 

 الالا 77٠١ 03د كلذك اجهتشت )0( ١5-٠١16

 . ب 486 82 ءلكطعرمك وأ !ءطقتم5 ةيرصملا يف ىعدي حاسمتلا نأ ًاضيأ مهملا نم ءب الل 88 (4)

 ىا/



 نمو « شكل يف 10983 ةمصاعلا ىلإ مسمسلا تيزاهيف امب ؛مهعئاضبب نوبرهملا

 مسالا اذهل ةقحاللا ةيتوصلا ةئجهتلا ودبت اهنإ . ساحنلا اهنم ايدوك جرخأ يتلا لابجلا
 «لباب نم برغلا ىلإ) تايروشآلا ءاملع اهعضي 16151358 شاميك دالب نإ .رصمل

 . رصمو ءانيس ىتح لباب نم برغلا ىلإ ةنوكسم دالب نم كانه سيلو 2
 .ًاحضا ونآلا ودبي رصم عم آل ضكأ» ض رأو 153:8365ؤا1 و !طقماقكأ قباطت نإ

 سمشلل دباعك وسوت - سنام «لبق» سنم

 - سنام .رصم يف هشوقن يف تبثم وه امك 2” «سمشلل ًادباع ناك ًاساسأ سنم نإ

 ناك انيأر امك يذلا ,نوجرس هيبأ لثم .سمشلل ًاسمحتم ًادباع ناك «ةلثامم ةقيرطب ءوسوت

 آناءانذأ نم ردحتملا وأ اناءان5ذ ب ةيرصملا هشوقن يف هسفن ىلع قلطيو سمشلا هلإل عرضتي

 .يرموس كلم لوأ ءسمشلا رقص ةنيدم كلم

 هلإل سركم ةيرامسملا ةباتكلا وذ ريبكلا هلاثمت وه وسوت سنام ليثئامت رهشأ نم دحاو

 سمشلا بلاصت ىلإ زمري هلكشو «51ممةع رابس يف سمشلا دبعم يف سمشلا
1011-95 . 

 (سراف) 4ه588ئ0 ناشنأل هحتف لجست ةليوط صوصنب هشوقنم رشع انثالا هبناوج

 يتلا «هدبعمو سمشلا هلإ ىلإ هاياده ليصفت اهيفو «يلع تدرمت 1 دالبلا عيمج امدنعا

 لباق ريهشلا هفلس ىلإ دوعت يتلا كلتب انركذت ةطيسب رامثلا نم ةمدقت  رمتلا رامث نمضتت

 حاضأ هميدقت مدعل يماسلا هلإلا بضغ هسفن ىلع بلج يذلا .مدآ وأ اناءان51 كلملا نبا

 رفن يف سمشلا دبعم يف ًاضيأ هشوقن يف . ليا رحا ١ ليياجت ريو دامت

 2283عةاغاغاز وأ 22عع «كةلكط خاس كلملا عم سمشلا هلإل سنام عرضتي للأممانا

 عيمج يف بجي اهنأ» ينربخأ 510565 روسفوربلا نكل ءبرغ بونج اهنإ لاقي اميف . )1( ١١58
 . «برغلا ىلإ تالامتحالا

 عنمي ال اذه نكلو ءرفن يف هدبعم يف هل همدقو ليلنإ هلإلل ًالاثمت عنص دق ناك وسوتشنام نأ فورعملا (؟)
 . (عجارملا) (سمشلا هلإ) شمش هلإلا وه نييدكألل يموقلا هلإلا نأل سمشلل ًادباع هنوك نم



 ةميقرلا رهظ ىلعو . سمشلا رقص ةنيدم كلم اناكانوأ هلؤملا هفلس ناك ءانيأر امك «يذلا

 ىلع رمحألا بيلصلا لثم ءارمح ةغبصب سمشلا بلاصت مسر سنم ربق يف ةيسونبألا

 .(جروج تناس) جروج سيدقلا لاثمت ةدعاق

  ةيديقلا ديشانألا يف وعدملا كلملا هنأ سنام وأ سنم رهظي «سمشلل ًادباع ًايرآ هنوكلو

 سمشلا ىلإ عرضت يذلا (84ع# نيم وأ سنم يأ) 3[/1الذ0 نبي ام وأ 1432358 اسانام ةيدنهلا

 اداقاقياو الهإل80 يتاياي عم طبتريو ««رحبلا يف ةتباث تابه ١ لجأ نم سمشلا رقص ىلإو

 2ماهاق اتاتيز وأ هاه اتأ نولثمي يذلا «هنم نيردحتلملا مهنأ حضاولا نم . 3

 ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا يف (سماخلا ىلإ ثلاثلا) كولملا «0053م821005 سوديافاسويو

 لمحي اسانام نأ ركذلاب ريدجلا نمو (ةقباسلا تاحفصلا رظنا) 80[74386 وثينام ةمئاق يف

 يذلا بقللا 180 وأ 13: لثم يذلا ««مكاح# لل بقل ءانيأر امك وهو , 1631ه بقل

 ةمينرتلا هذه .(اقحال رظنا) مهروبق شوقن يف ىلوألا ةلالسلا ةنعارفو نوجرس هلمح

 نم رهظي امك .راجلا اهمسوم يف رصم يف امك ءراح خانم ظيق يف تمّظن يتلاو ةيديفلا

 : لوقت « رح ا نم يمحي تيب# ليبس يف اهتدشانم

 قوف ريست ةكرعمب ًابح «نرتقم ريغ لطبك ةقيلط ! ةميكحلا اهتيأ !سمشلا اهتيأ هآ

 . . . اهئادعأ

 !بهاللا رحلا انيقي تيب ءانيوأي ًاتيب انيبه ءاهتاذب ةعئار

 ةكرحلا هذهب «ةيلاعتملا اهتيأ «كيلإ ًاقلحم «نييمحلملا ءارعشلا نم ًادعاص ىنغم كمسا

 هسفن دهجي يذلا كلذ :لوصي هبلق ةبهلا كمساب بسكي يذلا (رانلا ةمدقت) ريطت ةثيشحلا

 .ءيشلا زجنتيس كمساب

 يرداسو الاله( يتاياي راكفا ءاسانام « 1(1283إل0 لا هراكفاب (ينغملا) وهاذه

 : 820/208 اداقاقيا و 530
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 رقص «مظعألا ةوقلاب انل زوفتل دهاجت ةبذعلا 40ةادة8 اراستاقأ نهاكلا يناغأ

 بكسب امك «ةبه لجأ نم يلصملل يلكلا ردصملا وه امك «هيحانج طسابلا «(سمشلا)

 . الوالوأأ يتايايو 1/1315 نييام ةمعنلا يلك نيبارق

  وهابو 1/16-5:018 تيفق  اتورس « 1ةم98 ايرات ءسدقملا 8188-5208 انيرب اداس

 ( . مهءادعأ اوحبذ دق كعم نيدحتملا 8ةطان-//2(11 اتكيرف

 كلذ عم لكشت ةيرآودنهلاو «ةينيدفارلا «ةيرصملا .سمشلل هتدابع يف قافتالا اذه

 سنام يرآلا وأ يرموسلا روطاربمالا عم سنمل يصخشلا قباطتلا ةلسلس يف ىرخأ ةرصآ

 عرشمو رح يروتسد مكاحك سنم وأ وسوت - سنام

 ءادوسلا هتلسم وه وسوت سنام كلملا اهفلخ يتلا ةيمهأ رثكألا بصنلا نم ًادحاو

 ناغروم .د.م اهفشتكا .دوسألا تيارويدلا اهرجح ببسب كلذك تيمس يتلا «ةريهشلا

 برغ بونج ةيرموسلا ماليع ةمصاع ةسوس يف ةيسنرفلا تابيقنتلا نمض ١86917 ماع

 وأ ) اهب ماق ةوزغ يف «ضرتفي ام ىلع شيك نم ؛ةمينغ اهنوك كانه تلقن ثيح «سراف
 يهو كلذل أقفو اهيلع قداص دق ناك يذلاو «قحال خيرات يف رئاثلا ماليع كلم (اهنش

 .رثوللا فحتم يف نآلا

 سنام كلملا اهرادأ ةمدقتمو ةرح ةيروتسد ةموكحل عئار حيضوت اهتانودم

 ًافاكتيو نينطاوملا قوقحلو ةرحلا تاسسؤملل ًامارتحاو ًارونت رثكألا مكاحلا هنأ نيبتو ءوسوت
 19 صنلا لتحي .ًانرق 47 يلاوح لبق ناك كلذ نأ نم مغرلاب «ةرصاعملا انتنمزأ عم

 ناك «هتمصاع .شيك ةنيدم ءايحأ نم يح يف ةديدع ةريبك تاراقع ءارش لجسيو ءًارطس

 يضارألا ةرداصم نم ًالدبو «هنبال ةبزعو نيفظومل تانطوتسمو ةيمسرلا هتينبأل اهجاتحي

 «لكيشلابو ,قوسلا رعسبو ةينوناق ةروصب اهارتشا دقف ءاهوتل ةلتحملا ةيرورضلا ةينبألاو
 ناك ول امك مهتاكلتمم نم اودرط نيذلا نيرخآلاو راجتلا ءاضرإل ةيخس اياده ىلإ ةفاضإلاب

 اهنمث ردق مث نمو ةفرعملا اهدودحب «ةقدب ةبوسحم ةبزع لك ةحاسم .ًايداع ًاصخش



 نم دحاو انانء رب :ةضفلا نم اهلداعي ام ىلإ لوح مث نمو .حمقلاب ةيسايقلا تاباسحلاب

 ةفاضإلاب . ةضفلا نم دحاو 2١7 مده ْنَمو ءحمقلا نم عانء رْغ ١٠يواسي نأ ردق ضرألا

 لكل (نينماضتملا نيكلاملا) نيكلاملا ةعومجم وأ كلاملا ىلإ عفد ءارشلا نمث رشع ىلإ

 فلتخت خلا . . .براوق «سبالم «ةيشاملا نم اياده كلملا نم ًاضيأ اومّلست نيذلا «ةعرزم

 عم ؛نيعئابلا ءامسأ عيمجو . تاكلتمملا نم هتصحو ملتسم لك ىوتسمل ًاقفو اهمايقا يف

 ءانفستاو .ةنودم اهلك ءدوهشلا نيوانعو ءامسأ عم مهتالوصو ىلإ ةفاضإلاب . مهنيوانع

 كلملا لبق نم ةارتشملا يضارألا ةعارزو ةرادإ مهيلإ تدهع يموكح رظان 44ل تابجاوو

 . سنم وأ وسوت سنام

 وحن رصم ديعص ىلع هئاليتسا يف سنم وا اجنام اسأ ءوسوت - سنام قيرط

 مق 4

 راث اجنام اسأ دهعلا يلو هنوك ءوسوت سنام كلملا نأ ةيدنهلا تايلوحلا نم انيأر دقل

 هيلع انلصح يذلا يخيراتلا ليلدلا عم ديلقتلا اذهو «هبابش ةيادب يف نوجرس هدلاو دض
 ىلع هئاليتسا ةقيرط لوح دوقفملا لصفلل ماعلا طخلا ءانب ةداعإ لجأ نم ةدام رفوي هنأ ودبي

 . فدهلا اذه قيقحتل هكلس يذلا قيرطلاو ءرصم ديعص

 ىلع ًامكاح ءاندجو امك «سنام ناك «ةيرموسلا ةيروطاربمالا دهع ىلو هنوك
 يرموسلا شيجلا ىلع ةرطيسلا هل تناك اذهبو . ةيروطاربمالل ةعباتلا دنسلا يداو ةرمعتسم
 لوح) شكل ءانيمو دنسلا يداو نيب رخمي ريبك يراجت لوطسأ ىلعو دنسلا يداو يف يلحملا
 سنم ربق نم ةيسونبألا ةميقرلا ىلع لاكشألا رظنا «سنم ةرتف» لوطسألا اذه نفس عون
 ءيناوم ربع رصمو 8/1383 ناغام ىلإ رحبي ناك هنأ حجري "'”لوطسألا اذه ١(. لكشلا»
 كلم» نوجرس هدلاو بقل يف طقف سيل كلذب يحوي امك «رمحألا رحبلاو يبرعلا لحاسلا

 دالبل 7 لا كولملا نأب هسفن وسوت سنام تانودم يف ًاضيأ لب «لفسألا رحبلا دالب عيمج

 )١(  1812«يبهذ# ينعت اديقلا يف ةيتيركسنسلا يف 81161 . 27 ١١8

 ةميقرلا ىلع تايفيلغوريهلا يف ىرت نفسلا لاكشأ . سنم نفس مجح وأ ددعل نيودت دجوي ال (1)
 ءانيملا ىلإ ةئيفس نيعبرأ نم الوطسأ 5066580 ورفنس كلملا لسرأ ةئلاثلا ةلالسلا يف . هربقل ةيسونبألا
 8هناكء .ًامدق ١7١ نع لقي ال ناك نفسلا هذه نم ةدحاولا لوطو ءزرألا بشخ لجأ نم يروسلا
 .6١4١ص
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 ةدايس تحت اوناك مهنأب يحوي كلذ ءاوراث دق اوناك (ءانيس وأ) ناغام ىتح اذه لحاسلا

 مهماتخأ يف ؛نوعرف» بقللا مدختسا ؛هدلاو كلذكو «سنمو ةيرموسلا ةيروطاربمالا

 . ةيدنسلا

 وأ اراغاس روطاربمالل «نيِمَعْطملا ءانبألا» نم 5١0 ر٠٠٠ نأ ركذت ةيدنهلا تايلوحلا
 تاوقلا نم ريبكلا ددعلا ىركذل هنأ يلجلا نم اذهو ؛هدرمت يف دهعلا يلو اوعبت نوجرس
 يف ةميظعلا هترماغم يف سنم باشلا مهديس ءاول تحت اودشتحا نيذلا ةيرحبلاو ةيركسعلا

 ربع مدقتلا سنم وأ سنام ىلع ًايبسن لهسلا نم ناك ؛هذهك دراومب فيطلو باذج سقط

 ماكحلا ىلع ةرطيسلا ةياهنلا يفو ءرصم ديعص يف ةكلمت كالتماو عاطتقاو رمحألا رحبلا

 «نيدفارلا يداو نعأرب ةديعب تناك يتلا «ىلفسلا رصم يف نوجرسل نيعباتلا نييلحملا
 رحبلا قيرطب حضاولا نم ناك هنألو . لفسألا رحبلا لوطسأ نم ًامورحم نوجرس ناك امنيب
 لا حبصيل رصم «نيعردملا هيلتاقمب «يرآلا كلملا ويسانام «براحملا سنام لصو رمحألا

 ىلوألا ةلالسلا سسؤم «سنم امك ءاتبوغل ةيكلملا نيعلا ؛(نوعرفلا وأ ) 2:ةطاطان وهبارب

 . رصم يف

 نع رصم ديعص لخد دق نوكي نأ بجي سنم نأ بلغألا ىلع تايرصملا ءاملع قفتي
 ؛هربق» عقي اهدنع يتلا سوديبأو 10105 نم قرشلا ىلإ ناكم دنع «رمحألا رحبلا قيرط
 قيرط ىلإ ريشي ءرصم يف هلإل ةفورعملا ليثامتلا مدقأ دجوي 108405 دنع .هشوقن عم

 رجح نم ةمخض ةثالث يه (رصم يف) ةهلآلا ليثامت مدقأ نإ» .هوبصن نيذلل رمحألا رحبلا
 رحبلا كمسو تاراحم ميماصت لمحت هذهو ؛ 1!؟05(08 يف 8015 نيم ل سلكلا

 فوس# 815 نيم هلإلا اذه .2) «ةينامورلا ةرتفلا ىتح هتدابع ترمتسا . . . .رمحألا

 دنع نيمأوتلا سمشلا اهلإ 5430 وأ 1615 ًالامتحا رثكألا وأ هسفن سنمل ًاهيلأت امإ رهظي

 راثآ تاذ ةميدق ةيراجت ةنيدم تناك 102:05 سوتبوك .2؟'”نييفينيفلاو نييرآلا «نييرموسلا

 ديعصو «نادوسلا ءرمحألا رحبلا نم ةميدقلا لفاوقلا قرط اهيف زكرتت «مدقلا يف ةقيحس

 م1 مز1 )١(
 تصخلل اهل اكو: عيخا) سيلوبونانو طقق نم لق يف ةيلصنلا ةيربصأا ةهلألا ذأ وه 1/119 نيم *

 جات لثم ناتشير هل جات هسأر قوفو ءبصتتملا هوضع ىرخالابو ةيكلملا تاراش ىدحإ هديب عفري
 . (عجرملا) رموس يف سمشلا هللا ءامسأ دحأ نيم ناكو .نومأ

  هلإ نبا ناك ةيدنهلا ةروطسألا يف 8431000 ونام .484 , 5111/1510 و اهدعب امو 7175 ص الل ط08 (1)
 :نسسلا
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 ودبي كلذو :«(ةطراخلا رظنا) !«هدوعان ناك رمحألا رحبلا ىلع عقي يذلا اهؤانيمو . رصم

 . يرموسلا هوزغ شيجو سنم لوزنل لمتحملا ءانيملا هنوك

 اوناك ءسنم اوقبس نيذلا «تالالسلا لبق ام رصم كولم نإ تايرصملا ءاملع لوقي

 نوجرس ىلإ ةفاضإلاب ء.نوجرس دلاو نأ اندجو كلذ عمو .7'2” ىلفسلا رصم يف نيفكتعم
 دقرملا رصم ديعص يف سوديبأ يف مهروبق تناك تالالسلا لبق ام كولمك هدجو هسفن

 يف ًايبسن ةليلق ةمواقم ىقال دق سنم نوكي كلذب .اتلدلا نم نييرآلل ًاسناجتو ةمئالم رثكألا

 رصم يأ ءاتلدلا ًابعشو ىنغ رثكألا مض يف عرشو « 100105 سوتبوك يف هزكرم ةماقإ
 همساو ء«يرصملا خيراتلا يف انيلإ درو «ىلفسلاو ايلعلا رصم يجات دحوم# ك وهو . ىلفسلا

 .دحوملا - سانام ينعي ةيدنهلا تانودملا يف ةلةكالاا

 رصم يف ةيرآ وأ ةيرموس ةراضح هتماقإو سنم

 ىلإ ةراضحلل يديلقتلا لخدُلاو سسؤملا وه «ةدحوملا رصمل لقتسم كلم لوأ ءسنم

 لبق ام ةنعارف ًاضيأ اوناك هدج دلاوو هدجو نوجرس هدلاو نأ انيأر اننأ عم ؛ةميدقلا رصم

 ةراضحلا رصانع ةدايز ناك سنم هلعف ام نأ ودبي .اهتاذ ةراضحلا مهل تناكو تالالسلا

 تابثب اهسسؤي نأو «نيرخآلا تالالسلا لبق ام كولمو هدلاو اهلخدأ يتلا ةتتشملا ةيرموسلا

 .ةرم لوأل

 ةراضحلا تاذ اهنأ نآلا رهظت رصم يف اهسسأو هعم اهبلج يتلا ةراضحلا نأر يثملا نم

 هتعانص عم «هتفاقث .دنسلا يداو يفو نيدفارلا يداو يف ةينوجرسلا ةرتفلا يف ةيرموسلا

 ماتخألا «ةيرمرملا يناوألا ,نفلاو "” راخفلا «ةيعارزلا تاونقلاب يرلا «ةيندعملا

 طخلاب ةباتكلاو ءسمشلا ةدابع ءرباقملا لكش «ةيرذنلا سوقطلا رجح «ةيناوطسألا

 ىلإ تضفأ يتلا ةيرموسلا ةيروصلا ةباتكلا ليكشت يف ةروجهم ةيلحم ظافلأ مادختسابو

 ع,١ 115 )١(
 .ىلؤألا ةلالسلا يف دجو «يروسلا» زارطلا نم راخف )١(
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 لك  اهتاذ يناعملاو 20006ا(1ع5 ةيمالكلا تاوصألا ماظنب ةظفتحم «ةيرصملا ةيفيلغوريهلا

 . يرآلا وأ يرموسلا اهلصأ مساح لكشب للضي كلذ

 ىلع يدابلا مهلكشب هيلع نهرب دق مكاحلا بعشلاو هتلالسو يرآلا سنم رصنع نإ
 سنجلا نم مهنأ فشكي اذه . مهروبق نم تجرخأ يتلا ةميظعلا مهلكايهو مهليئامت

 ىتح ةهبجلا يف ةماقتسا «ريبك غامدو ًايبسن ةضيرع ةهبج «سأرلا ليوط «ليوطلا «يرآلا
 .ًاقباس حضو امك ءًادج يوقلا هجولا عونو فنألا

 *.م.ق 1071 وحن رصم سنم وزغ خيرات

 فشتكملا ينمازتلا  يخيراتلا لودجلاب تبث امك ءرصم سنم وزغل يبيرقتلا خيراتلا نإ

 وحن وه .يجولونوركلا لصف يف لصفملا «نيدفارلا يداو يف نوجرس دهع عم ًاثيدح
 «شيك تايلوح يف ظوفحملا نوجرس ةلالسل ينمزلا بتارتلا نم ريشي اذه . م. ققق”

 دهع نم نيرشعلا ةنسلا وحن ثدح رصم ديعص شرع ىلع سنم وأ سنام ءاليتسا نأ
 ةرطيسلا يف رمتسا هنأو ءهرمع نم نيرشعلاو ةيداحلا يف سنام ريمألا ناك امدنع نوجرس

 ًاماع رشع ةسمخلا لالخ «ةيرموسلا ةيروطاربمالا قاطن جراخ «لقتسم كلمك رصم ىلع

 جاتلا ىلع وه لصح اهدعب ثيح .نيدفارلا يداو يف 50 شم رغصألا هيخأ دهع نم

 يف « !ان5ا شم روطاربمالا ءرغصألا هيخأ ةافو بقع نيدفارلا يداول يروطاربمالا

 . نيدفارلا يداو شرع ىلعوسوت سنام ءاليتسا ةجيتن اهنأ نآلا ودبت «ةروث»

 لوأ (انم) صخي اميف ينمزلا قرافلا يه (باتكلا فلؤم) لداو هحورطأ يف ةيساسألا ةلكشملا ىقبت *
 وسوتشنام امأ .م.ق ا( )٠٠075٠0 نيب ام يف رصم مكح هنأ رداصملا ىرت يذلاو « رصم يف كلم

 ةنس يف ىأر (ًارسق) نينمزلا لداو قفوي يكلو .م.ق (77174-7770) نيب ام مكح دقف يدكألا
 .(عجارملا) هتيرظن يف ةفيعمفلا ةطقنلا لكشي ام وهو «نينثالا نيب ًابسانم ًانمز م. قا 4
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 ةيرموسلا ةيبانكلابو ةيرموسلا ةفللاب رصم يف سنم شوقن

 روطاربما «براحملا سنام يرموسلا روطاربمالا عم سنم قباطتل لهذم رخآ ليلد
 يه سوديبأ يف سنم شوقن نأ نم «نآلا تفشك يتلا ؛قئاقحلا يف رهظ ؛نيدفارلا يداو

 شوقنل ةبسنلاب ًاضيأ رمألا كلذكو «ةيرموسلا ةغللابو ةينوجرسلا ةرتفلل ةيرموسلا ةباتكلاب
 ءامسألا صخي ام ادع زومرلا ةلولحم ريغ نآلا ىتح تيقب يتلاو ىلوألا رصم ةلالس ةيقب

 . ةحيحص ةقيرطب .اهبلغأ أرقي مل يتلاو .ةيكلملا

 يف سنم (ربق» يف يرتيب . ف ريسلا اهيلع رثع سنم شوقن نم ديدعلا ءهرصم يف
 ةكيبس ىلع «ةيرجحلا يناوألا ىلع «جاعلا ىلع « سونبألا بشخ ىلع ةروفحم سوديبأ

 عم كلذك تدجو ةريخألاو .(نيميلا هاجتاب أرقت) ةينيطلا ماتخألا ىلعو ءهزنك نم ةيبهذ

 «سروح : وأ يسمشلا همسا طقف يه شوقنلا هذه بلغأ .2172138303 يف ةيجاع ةميقر

 ًاعرد يلاوتلا ىلع كسمت يديألا نم جوزب ةروصملا ء(ملل2 اخآوأ) مط اهآ وأ (1105ن5)

 اهتميق عم ةيفيلغوريهلا 402لا هذه نأ ترهظأ دقو ١١(. لكشلا يف امك) ًايرجح ًاسأفو

 كلذك تدبو سأكلا  ةمالع شوقن .2") ةيرموسلا نم ةقتشم «براحملا# اهانعمو ةيتوصلا

 .ةداورطو ةميدقلا ايناطيرب يف امك .(؛ ىلإ ع« نم 25 ةحوللا) كانه

0 
 للا [نوكإ

 ب / ده

 رصم يف (41113 اخآ وأ) 4113 اهآ سنم بقل ١١ لكشلا

 ةيجاع ةميقر ىلعو سونبألا بشخ ىلع ةروفحم لوطأالاو ربكألا سنم شوقن

 يف ربكألاو ”ةحوللا يف ةحضوم اهنم رغصألا ةثالثلا .سوديبأ يف تدجو

 «ةيمتأم يه ؛هاندأ زومرلا ةلولحم رغصألا ةيجاعلا ةميقرلا ءانثئتساب ءاهعيمج . /ةحوللا

 "١٠ ل م]ق2(١)

 .اهدعب امو 6 ص ١ ةحوللا .ا/58ث0 (؟)



 ةيجاعلا ةميقرلا هذه .ًاقحال ىرنس امك يواسأملا هتوم فورظب ةقالع اهل نأ نآلا تبثو

 الدب ءرصم ىف الان وسوت هبقل مدختسي اهيف يتلاو ءىوصق ةيخيرات ةيمهأ اهل ةريغصلا

 سوديبأ يف هشوقن نم ةدحاو يف انيم وسوت ىعدي نيم اهآ وأ سنم

 ربق نم تجرختسا (ةحوللا ١١ مقر) 483 284628 انيم اهآ ل ةيجاعلا ةميقرلا هذه

 .(وسوت- سنام نبا «ماران ناك «ىرنس امك « يذلا) 713:33: رامران ىلإ دوعي هنأ ضرتفي

 ترشن اهيلع شوقنملا هتايوتحمو شبن يذلا ١408 اهآ ىلإ دوعي يذلا يلاتلا يذاحملا ربقلا

 يف تدجو سنمل ةدئاعلا ةشوقنملا تايوتحملا امنيب «ميدقلا حطسلا ىوتسم برق راوجلا يف

 . هتلئاعل ةدئاعلا ةرواجملا روبقلا

 قت اهيدارقحب ىرخألا تايقر لا لخو الط مر ؟ ل اهيابق ةزيكسفلا) ةنيق انته
 نقلل اذه رغم يف اقفحت اهنأل «ةديرق ةيخيزات ةيمهأ انهل نأ تينا ةويميلا ىلعأ هاتان
 لثمو . ؟انذانو ه8 ؤفاكت حضوت كلذب ,ةلءطد وأ 413 لحم لحتو (1انذان وسوت 7 يكلملا

 اهنإ .ةيرموسلا ةغللاو طخلاب تبتك ةميقرلا هذه نإف ىرخألا ىلوألا ةلالسلا شوقن عيمج
 .نيميلا ىلإ راسيلا نم اهتامالع تبتر قحلملا ريسفتلا لودج يف نكل . يسكع اجتناب أر قت

 ةيرموسلا ةمالعلا نم فلؤملا 467 نيم مسا ةئجهتلا يف مدختسا سنم نأ مهملا نم انه

 حضاولا يرصملا يرموسلا لصألا نأ نآلا فشكي يتلاو ؛.«شرع) و (نيع) نم ةبكرملا

 . [(رصم) اتبوقل ةكلملا نيعلا] هنوك ةيدنهلا محالملا يف ويسانام ك هبقلل

 .ًاقحال ىرنس امك يواسأملا هتوم ىلإ ريشت رصم يف سنمل ىرخألا ةريبكلا شوقنلا

 . (0-583هم1 وأ) 63هذ ميظعلا نوعرفلا نبا» ًاراركتو ًارارم ىعدي شوقنلا هذه يفو
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 لس )© تح 9 42 3

 4 ك 14
 00 08 مح متدنر

 )1 ءويأو : لم[ ند +5 الز - [آ[53 ع مب |لمثب 5 مي

 مكاحلا ءانيم  وسوت نوعرفلا :ريسفتلا

 هزومر كفت رصم يف «ءانيم  وسوت» سنم بقل . ١١ لكشلا

 شيك يف ةينيدفارلا هنيروطاربما

 سنام مكح ءرصم ىلع أكلم هنوك ىلإ ةفاضإلاب « شيك يف ًاروطاربما حبصأ نأ دعب
 اذه . كانه وزنيا ماران هنبا هفلخ امدنع « شيك ةيلوح ىلإ ًادانتسا «ًاماع ١0 ةدمل شيك يف

 عم طابترالاب كلذ دعبو «لقتسم لكشب ًاماع ٠5 ةدمل رصم يف ًالماك ًادهع هيطعي فوس

 يديلقتلا يرصملا ينمزلا بتارتلا نكل .ًاماع 50 اهعيمجب وأ ءًاماع 6١ ةدمل نيدفارلا يداو

 يف ءافلخلل ةحضاف ةغلابم هنأ شيك ةيلوحب تبثم هنأ دحجن فوس يذلاو 8437610 وئينام ل

 صاخلا لصفلا يف حضوم ره امك ًاماع 77 هدمأ رصم يف ًادهع هيطعت «سنم ةلالس

 شرع نع لزانت هنأ ضارتفا ىلع طقف ًالمتحم ودبي اذهك ليوط دهع . يجولونوركلاب
 ناك وزنيا ماران هنبا امنيب «ًايفاضإًاماع ١؟ ةدم مكحيلرصم ىلإ داعو نيدفارلا يداو

 .ًالمتحم انه ودبي ام وهو «نيدفارلا يداو يف «ينمازت لكشب ءمكحي
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 عبارلا لصفلا

 ةريزج يف ةيرحب فاشكتسا ةلمح يف يواسأملا سنم توم

 مق 64١" وحن ةيسلطأ

 هربق يف ةيسونبألا تاميقرلا ىلع ةيرموسلا شوقنلازومر كف عم
 رصم يف

15 





 نيدفارلا يداو يف شيك ةنيدم يف نوجرس هدلاول يروطاربمالا شرعلا ًاريخأ هئالعاب

 نإف «هدرمت ببسب (سنم) اهنم مرح يتلا ةفالخلا هيلإ تلآ يذلا ءرغصألا هيخأ ةافو بقع

 اهدعيو «شيك ةيلوحل ًاقفو يملاع روطاريماك ًاماع ١6 ةدمل مكح .جنام وأ سنام «سنم

 «هخيرات يذلاو .ةيرصملا بصنلا يف 7/ة:528 رامران ,للدعدسا متن وزنيإ ماران هنبا هفلخ

 اسآك .هفصت ةيدنهلا ةمحلملا تانودم . نماثلا لصفلا يف لصفم ءنآلا ىتح فورعملا ريغ

 نآلا دكوأ يذلاو .يرصملا ديلقتلا عم قفتي كلذو ؛ًافينع ًاتوم ًاهجاوم ٠ 458 80ةهزد اجنام

 . رصم يف هربق نم ةجرختسملا ةرصاعملا شوقنلاب ًامامت

 مكح دعب هنأ ىلإ وزعيو . ةيواسأم ةياهن هجاو هنأركذي سنم تومل يرصملا ديلقتلا
 ةدابع مظنمو نيناوق عرشم «ةلود لجر ؛راحب «براحم .«يرامعم ؛يلاثم لهاعك ليوط
 شوقنل انريسفت ءوض يف ءًاضيأ يتلاو اء بخ ةملك 2) «رحبلا سرف# هلتق ؛ةهلآلا
 / , 27 «رويد» ينعت «هربق

 وناد_-ونام وعدملا ناغام «ديس» وأ نيعم كلم قباطي دق سنم نأ حرتقا دقل

 نيمختو . 29 وزنيا ماران روطاربمالا «هب حاطأ» يذلا رابجلا ونام وأ « 8/13 مرلان-10ةقاان

 خيرات نع ًاريثك ًاركبم ناك سنم خيرات نأ ضارتفا ىلع ىلوألا ةجردلاب ضفر اذه قباطتلا

( 0 "7 

 أ 579181 نراق(؟)

 230 0لقؤاا١ ل/ةم خقه ل١٠٠4 ]8م (60)



 نيذه نأ اندجو امدنع هنع عافدلا نكمي ال ضارتفا هنأ نآلا حضتا نكلو ءوزنيا ماران

 نبا وه ماران نوك نع رظنلا ضغب . نيرصاعتم اناك وزينا مارانو سنم «نيروطاربمالا

 وناد ونام نأ هل دئاعلا ) رصنلا حول يف يرصملا (ماران يأ) رامران لجس نم دجن ءسنم
 نم رثكألا . رصم نم سيلو ناغام نم رضحتم ريغ ميعز «نييلصألا دالبلا ءانبأ نم ناك

 ةيقيقحلا ةصقلا انربخت سوديبأ يف سنم «ربق» ىلع ةرصاعملا ةيسونبألا تاميقرلا نإف كلذ

 .رخآ ناكم يف سنم توم فورظل

 ,هربق» يف ةيسونبألا تاميقرلا ىلع شوقن يف فشكي يواسأملا سنم توم
 سوديبأ يف

 اهزومر لحت مل يتلاو «سوديبأ يف سنم «ربق» يف تدجو يتلا ةيسونبألا تاميقرلا
 توم ةصق يوحتو «ةيلاقتنا ةيرصم  ةيرموس ةيفيلغوريهب ةبوتكم اهنأ تدجو «لبق نم
 ةصقلا لوقتو . برغلا ىصقأ يف ةيرحب فاشكتسا ةلحر لالخ ةثداح يف يواسأملا سنم

 ىوس اذه نكي مل كلذب . «سركم بشخل بوقثملا حوللا» ناكم ىوس نكي مل «ربقلا» نأ

 !فوجأ ًاربق

 سوديبأ يف «سنمدربق نم ةريبكلا ةيسونبألا تاميقرلا

 . ف ريسلا ةجودزم خسنب اهدجو يتلاو «(7 ةحوللا رظنا)ربكألا ةيسونبألا ةميقرلا

 رهظت اهنأ ليق .2” سوديبأ يف سنم وأ انيم كلملل غرافلا ربقلا يف 140١ ماع يرتيب

 تيقب نكل . 49 رصم يف ةلصتملا ةباتكلا يف تايفيلغوريهلل فورعملا مدقألا لامعتسالا»

 نكت مل «رصانعلا ضعب ءانثتساب ءاهتباتك نأل ةمجرتم ريغو زومرلا ةلولحم ريغ نآلا ىتح

 .اهدعبامو )١( ١١7124"

 . 1" ةحوللا يناثلا ءزجلا 287 (1؟)

 .ركبأ نوجرس هيبأ ربق شوقن نأ انيأر اننكل )9( 21115 ١ ١4



 دعب اهلامعتسا أدب يتلاو تايرصملا ءاملع اهفرعي يتلا ةيرصملا ةيفيلغورهيلل عئاشلا لكشلاب

 ةيفيلغوريهلا عم اهقباطتو اهل يلجلا هبشلا نآلا ىتحن تايروشأآلا ءاملع عي ملو . بم ةرتف

 ثيح ا/ ةحوللا يف ةروصلا نم شقنلل اهب ىنتعم ةخسن مدقأ انه . اهتباتك يف ةيرموسلا

 . اهليصافت ةفاك ةفرعمل ةربكملا تاسدعلا ىلإ ةجاحب تامالعلا ضعب

 روطاربمالا عم قباطتي «براحملا ئام» وأ نام اهآ وأ سنم نأ يفاشتكا رظن ةهجو نم

 نمو «يرموس يرآ وهف كلذبو ءنوجرس نبا «(وسوت  سنام) براحملا سنام ينيدفارلا
 «ةيداعلا ةيرصملا تايفيلغوريهلا نأو «ةيرموسلا ةغللاو رصانعلاب بتك هنأ كلذب يعيبطلا

 ةداعإ ىلع تلمع تلخ تاونس ةدع ذنم انأف «ةيرموسلا نم ةقتشم «ةيرذجلا انهتغل عم

 . ةديدجلا انحيتافمب اهزومر لح لجأ نم ةمهملا ةميقرلا هذه شوقن صحف
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 سوديبأ يف سنم ء«ربق » نم ةريبكلا ةيسونبألا ةميقرلا شقن
 )3 ةحوللا يف ةروصلا نم تمسر)
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 ةريبكلا ةيسونبألا ةميقرلا شقن زومر كف

 شقن طمن سفنب «ةركبملا ةيرموسلا ةيروصلا ةباتكلاب تناك ةباتكلا نأ اهنيح تظحال

 ضعب عم .ةيرموس ودنهلاو «ةركبملا ةيرموسلا ماتخألا يفو «سوديبأ يف نوجرس

 ليبس ىلعو «ينيدفارلا يدعاوقلا طمنلا يف يه ام رثكأ ةيعقاوب ةبوتكم ةيروصلا اهتامالع

 7١. رطسألا ١ لكشلا رظنا ءروث ةنيفس «ةبابذل ةيروصلا طوطخلا يف «لاثملا

 ةصق يوحي نيودتلا نأ تدجو ةيرموسلا اهميق لالخ نم تامالعلا زومر لح يف

 ءوشنام وأ شانام كلملا» ب ةياورلا هفصت . ةيواسأملا هفورظو سنم توم نع ةلصفم ةيمسر

 ركذتو . ««نوعرفلا «ميظعلا 6-508ةههاناغاش نبا و «نيجاتلا ضرأ ءرصم نوعرف

 ىقال « ىصقألا برغلا ضرأ ةمق» ىلإ رصم نم نفسلاب ةيفاشكتسالا هتلحر ىف هنأ كلذك

 «ةقلعملا ةبشخلا» ىلوألا ةجردلاب تناك ةميقرلا هذه نأو وستر لا رود ندم

 . رصم يف غرافلا هربقل

 ةيخيراتلا ةيمهألا يذ شقنلا اذهل ةيفرحلا يتمجرتلو يريسفتل ةلماكلا ليصافتلا

 ةرسفم تامالعلا نم ةمالع لك عم 5 قحلملا يف رطسب ًارطسو ةمالعب ةمالع درت .ىوصقلا

 سيماوقلا ةقداصم عم «ةيفرحلا اهيناعمو ةيتوصلا اهميق عم ةيرموسلا ةغللا لالخ نم

 . ةقباسلا يتاريسفت عيمج عم لاخلا وه امك «ةدمتعملا ةيرموسلا

 هتوم ةصق يكحي سنم ءربق» يف ةريبكلا ةيسونبألا تاميقرلا ىلع نيودتلا

 ىصقألا برغلا يف ةيفاشكتسا ةلحر يف يواسأملا

 و ةباتكلاب نودم سوديبأ يف سنم ؛ربق» يف ةيسونبألا ةميقرلا ىلع لماكلا صنلا

 : يلي امك ًايفرح وهو ةيرموسلا ةغللا

 ء(رصم) !14ا058 51 رس شوم نوعرف «(3412351 شانيم وأ) 28430350 شانام كلملا»

 «(شانيم) شانام اهأ «٠ سمشلا رقص سنج نم .«برغلا يف ينافلا تيملا «نيجاتلا ضرأ

 هايملا ءايلعلا هايملا) بورغلا هايمو «(سمشلا قورش هايم « ةيقرشلا هايملا) ىلفسلا هايملا كلم

 نبا «(نيرصملا) 8ان5518 ميرشملا يضارأ كلم ؛مكاحلا ءاهتاطيحمو اهيضرأو (ةيبرغلا



 .ديقفلا .نوعرفلا ءسمشلا رقص سنج كلم ميظعلا (ونوغ اشوأ) 0-5032 ةهه اناغاش

 .نفسلاب ًابهاذ «بورغلا ضرأ ةياهن ىلإ هتلحر لمكأ (شانيم ) نفسلا دئاق . نفسلا دئاق

 ةريحب دنع .01]1 يناروي ضرأ يف اكلم (كانه) ىنب «ةيبرغلا يضارألل هفاشكتسا متأ

 نم بصن بوقثملا حوللا اذه . وشنام «نيجاتلا كلم . (روبنز) روبدب هنعط ردقلا «ةمقلا

 . (هاركذل) سركم قلعم بشخ

 70 ب تا ل ل
 . ذل : 00 1 دل

0 0 3 
 هسا ١

 (رصم) سوديبا يف سنيم ربق نم ةريبك ةيجاع ةمطق تاموسر



 روطاربمالا» اذه ةايحل ةيواسأملا ةياهنلل رصاعملا نيودتلا اذه ةلالجو ةنزحملا ةطاسبلا

 دعبأ ىلإ فشكلاو ,فاشكتسا ةلحر يف وه امنيب «يرآلا لاريمدألاو ميظعلا «يملاعلا

 ةنس فالآ ةعبرأ نم رثكألو « ينيعبرألا هجضن رمع يف «يسلطألا يف ةيبرغلا رزجلا تايدم

 ةيملعلا تاداعلاو ةقدلا «ةيزاجيإلا «ةرشابملا ةلهذم ةجردب سكعي .ءتضم فصنو

 ثيدح وهل مهنيودت نإ «لعفلاب .حالملاو رماغملا مكاحلا يرآلا رصنعلا اذهل ةيخيراتلاو

 .اذه انموي يف بوتكمو فلؤم هنأكو ةيلومشب

 سنم كلملا لتق يذلا تيمملا روبدلا

 ال يساسأ لكشب دّكؤُت روبنز وأ روبد ةعسلب سنم كلملا تومل ةيخيراتلا ةريسلا هذه

 . هتومل يرصملا ديلقتلاب كشلا لبقي

 يف ًاماع 1١-571 ماد ديجم دهع دعب « سنم نأ ليق «ةيرصملا ةروطسألا وأ روثأملا يف

 هايم نم جرخي ناويح «(16865) بخ هلتق دق ءرصم يف ةراضح ريوطتو سيسأت

 ظحالي مل هنأ رهظي مل نكل . «رحبلا سرف# ب مجرت دق اذه !ءاءا بخ لا ناويح .2')لينلا

 ةروطسألا نأ رهظي يذلاو 27 (روبنز وأ ) روبد ًاضيأ ينعت ةيرصملا يف !«ط©0 نأ لبق نم

 مغرلاب ءسنم ةافو ببس يذلا ناويحلل حيحصلا يديلقتلا مسإلا لعفلاب تظفح ةيرصملا
 ًاقفو ناويحلا نأ ًاضيأ ركذلاب ريدجلا نم . ةئطاخ ةقيرطب مجرت دق ناويحلا مسا نأ نم

 ةميقرلاو ؟«لينلا» ب فورعملا 77-120" «ميظعلا رهنلا» هايم نم جرخي يرصملا ديلقتلل
 . الكده1 ينراوي ضرأ يف «ةمقلا ةريحب دنع » تناك ةافولاب ةقلعتملا ةرشحلا نأ ركذت

 يف سنم كلملا ريهشلا ؟يملاعلا لهاعلا# ةايح تهنأ يتلا ««ةبقاثلا ةبابذلا» قباطت نإ

 امدنع «(بال ةحوللا) ةجودزم ةميقر ىلع يروصلا اهطخب تظفح .ىصقألا برغلا

 .روبدلا وأ روبنزلا عون نم ةحنجم ةرشحك حوضوب اهروصي اذه . ةسدعلا تحت تصحف

 نايروصلا ناطنخلا ناذه :(أ7 ةحوللا رظنا) ةطوشكم ةميقر يف هسفن ماعلا لكشلا اهلو

 . 7376 2419© لبق نم 14386080 ب دهشتسأ )١(

 ١. مو 82(؟)



 ةميدقلا ةيرموسلا ةباتكلا يف ةمالعلا هذهل يطيطختلا لكشلا عم ١١4 لكشلا يف نارهظي

 .©) «ةسرتفم وأ ةمهن ةرشح» ب يروصلا طخلا اذه فرعي يرموسلا يوغللا درسملا يفو
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 روبتز وأ روبدك سنم ةميقر ىلع ةتيمملا ةبابذلا . ١14 لكشلا

 (ب ميقر يف .أ ميقر يف .ةيرموسلا ةيروصلا ةباتكلا) نيميلا نم

 «ونونس» يه ءريصم» ىلع ةلادلا ةملكلا

  ةلماك ةملك لّثَمت ةمالع وأ افرح نأ يأ زومرلاب ةباتكلا : فارغوديألا] يفارغوديالا

 ) «ردق ءريصم» و [مجرتملا  ونونسلا هبشي رئاط يهو] «ةمامسلا» ل ةيرموسلا يف [مجرتملا

 .«ةفارعلا» وأ ريصملا رئاط وه ًاضيأ ونونسلا ناك يلبابلا ديلقتلا يف . «ونونس» ىلإ ةفاضإلاب
 : ينادلكلا حون لوقي «نافوطلل ةينادلكلا ةخسنلا يف

 ريصملا رئاط ءونونس فلخ يضملا يلع بجو»

 ههاجتا سكعو ىضم ونونسلا

 (9«داعو ءارقتسم انبهي مل

 )١( قحلملا يف ريسفتلا شماوه رظنا 4 .

 ) 221)1الب .[1نانوطامرل, 8لونطأ وأ طانداممب 2غ ممعاعلأاك,



 يواسأملا هفتح سنم ىقل ثيح يناروي ضرأ

 (ادنلريا) 5:10 يه

 مسالا مهتمجرتو «سنم توم عقوم ةيقيقحلا فورظلا مهلهاجتب نوقحاللا نويرصملا

 اذه نوك «لينلا رهن ىلع هتوم دهشم نوعضي «رحبلا سرف» ب هلتق يذلا ناويحلل يديلقتلا

 ءارعش . ةيخيراتلا ةنمزألا يف ايقيرفا ىلع ًارصتقمو لينلا يف ًاعئاش لازي الو ناك ناويحلا

 1/1005 كلملا قباطتب نيلابم ريغ اوناك نيذلا .ىرخأ ةهج نم نوقحاللا قيرغإلا ريطاسألا

 يقل هنأب نولابي اوناك «نيدفارلا يداوو رصم نوعرف شانيم وأ سنم نوعرفلاب تيرك كلم
 ردغب لتقي 141005 سونيم كلملا اولعج «برغلاوحن ةيرحب ةلحر يف وهو ةيواسأم ةياهن
 براهلا يرامعملا هسدنهم ةدراطم يف كانه ناك امنيب ةيلقص يف راح مامح يف سؤبو

 نييرصملل 141008 اونيم ةرمعتسم مايق ريربتل تعرتخا نوكت دق ةروطسألا هذه . سولاديد

 « يلقصلا 341008 ءانيملا اذه  سنم وأ سونيم ل يديلقتلا يرامعملا زارطلا قفو «ةيلقص يف

 باتتنم ءانيم كش الب يه طسوتملا يف مسإلا تاذ لمحت يتلا ىرخألا ئناوملا لاح يه امك

 .21656و وأ 84ذه05 هماقأ (مجرتملا ًارارم هيلإ داعي ناكم - باتنم)

 يف «هربق» يف سونبألا بشخ ىلع ةرصاعملاو ةيلصألا ةيخيراتلا ةميقرلا هذه ءنآلا

 يه كلذو «بورغلا ضرأ ةياهن » دنع سنم توم ناكم يئاهن لكشب ددحت «سوديبأ

 دقل . سنم مايأ نيرماغملا نييرصملا ةراحبلل فورعملا ءيسلطألا يف ةيبرغلا يضارألا ىصقأ

 يف ةرشابم هفلخ يذلا تالالسلا لبق ام نوعرفلاو سنم دلاو ء,نوجرس نأ ًافلس انيأر

 هل لسرتو هل ًادفار تناك «لقره ةدمعأ ءارو ام عقت يتلا ءريدصقلا ضرأ نأ نودي ءرصم

 ىلع ةروفحملا 00م-8431 سأكلا ةمالع نأ تنيب دقلو ."'"اهمجانم نم جرختسي ام

 يرموس طخب يه ةيناطيربلا رزجلا يف همجانمو ريدصقلا نم ةبيرقلا خيراتلا لبق ام تالسم

 ضعب روبق شوقن يف رركتت اهدمن فوسلو ؛ةينوجرسلا ةرتفلل دوعي ميدق يزئانج سدقم
 ضرأ نأ رهظي ًاليلد تدروأ دقف .كلذ نم رثكألا . ةمداقلا لوصفلا يف سنم ةلالس دارفأ

 قيضم جراخ 6481185 نم برغلا ىلإ اينابسإ برغ بونج يف ريدصقلا نم لامعأ كانه تناك (1)
 . ةينوجرسلا ةرتفلا يف تلمع اهنأ هيف كوكشملا نم نكل ؛قراط لبج



 نم هب ًافرتعم ًاءزج تناك كلذبو ؛©ه:م:ةلل يه نوجرس اهيلإ ريشي يتلا ريدصفلا

 ام ةيلاعلا اهيضارأ نمو . ةيروطاربمالا كلت شرع سنم ءالتعا لبق نوجرس ةيروطاربما

 .نايعلل ةيداب ةيبرغلا 50 نيريا ضرأ لازت

 هلوطسأب ًارارم ررك دق انيأر امك يذلا ؛مظعألا ميدقلا ملاعلا لاريمدا «سنم نكل

 رحب ربع رصم ىلإ دنسلا يداوو يسرافلا جيلخلا نم «ليم ٠٠٠٠١ وحن ؛ةليوطلا هتلحر
 ديلقتلا يف رهشألا رحبلا كلم ناك ءسونيم كلملا هنوك « يذلاو رمحألا رحبلاو برعلا

 نم «ةميقرلا هذه يف ًايمسر انل ليق امك «ةميظعلا ةيفاشكتسالا هتلحر يف عرش .يقيرغإلا

 هذه «بورغلا ضرأ» . «نفسلاب ًابهاذ» برغلا ىصقأ يف «بورغلا ضرأ ةياهن فشك» لجأ

 تلمكأ دق» انل ليق امك يذلا «سنم لثم ًايملع ًايرحب ًافشكتسم تبذج دق نوكت نأ بجي

 ةلوبقم تناك همايأ يف هنأل . سمشلل ًاسمحتم ًادباع ناك هنأ كلذ نم رثكألاو «اهترود

 ىتح روصعلا ربع ترمتسا يتلا ةيرظنلا ءضرألا لوح كرحتت سمشلا نأ ةلئاقلا ةيرظنلا

 يضارأ ىصقأ يف ؛بورغلا دعب نأو ؛يداليملا رشع سماخلا نرقلا يف سوكين ربوك رصع

 تحت رمم ربع قرشلا ىصقأ يف «اهقورش » ةطقن ىلإ ةدئاع لحترت اهنإف طيحملا يف برغلا
 رقص وأ «ةقّلحملا سمشلا وأ راهنلا» سكاعم وه ةئعبنملا سمشلا وأ ليللا نأ امك «يضرأ

 يف ترهظأ امك تروص ؛اهبايإ» و «اهباهذ» يف سمشلل ةجودزملا ةيصاخلا هذه . سمشلا

 لمع يف ترهظ يتلاو «ةبقاعتم تاينوزلحب ةلثمملا نييثحلاو نييرموسلل ةسدقملا ماتخألا

 نمو .«')اهريغو هجيإ يف ؛ةينوزلحلا ةفرخزلل» لوهجملا ردصملا حوضو لكب يه «قباس
 ةملكلا ةمالع يه سنم ةميقر ىلع هذه «بورغلا ضرأ ةياهن» ل يروصلا طخلا نأ مهملا

 ةروصم «ضرتفملا يضرأ تحتلا ملظملا رمملا اذه ةلخاد سمشلا لثمت ءاهل ةيرموسلا

 نمو (5 قحلملا يف 9 لكشلا رظنا) امهلخاد يف سمشلابو نيجومتم وأ نيينحنم نيطخب

 هترماغمب سنم ماق ء«سمشلل هذه ةضرتفملا لوحتلا ةطقن فاشتكا لجأ نم هنأ ضرتفملا

 . ةيئاهنلاو ةميظعلا

 ءارو ام حوضوب عقت «نفسلا ةطساوب اهيلإ لصو يتلاو ءانه «بورغلا ضرأ ةياهن»

 .اهدعبامو 48 .لهدعبامو <24 ءاهدعب امو " غ8 ص 7/208 )1١(



 ضرألا نأو .ةروهشم ةيروطاربمال ةرمعتسم تناك يتلاو «©00:8) ريدصقلا ضرأ

  نويقينيفلا نكي مل ةرتفلا هذه يف نأل 8518 نيريا ضرأ يه برغلا ىلإ ؛ىصقألا»

 رصعل «ةدوقفملا ستنلطأ» اهنأ نآلا رهظ يتلاو ءاكيرمأ وأ 420:65 اولصو دق نويرموسلا

 . نييرآلا نييقينيفلا نيفشتكملل لات

 وأ جام وأ سنم اهلصو يتلا برغلا ىصقأ يف ضرألا هذهل «الءههذ يناروي مسالا

 ىلع قلطي يذلا 8:10 ميدقلا مسالل ةيلصألا ةغيصلا (مسالا يأ) هنأ يل رهظي ءانيم

 نأو «ةركبملا ةيرآلاو ةيرموسلا يف ةيرحب ريغتت ةيتوصلا فورحلا نأ انيأر دقلو ءادنلريا
 رثكألا . ةثيدحلا انروصع ىتح ةشهدلل ريثم لكشب لصاونتو مودت ةميدقلا نكامألا ءامسأ

 ءادنلريا يف اهدجن هذه «بورغلا ضرأ ةياهن» ل ًازومر نأ رخآ ناكم يف ترهظأ كلذ نم

 برق 80/86 رهن ىلع 3/6 0:ةمق6 يف سأكلا  ةمالع تاذ راجحأ ىلع ةروفحم

 ةسدقملا ماتخألا يف امك ةيروصلا طوطخلا سفنل ةلوقنم روص ًاساسأ يه يتلا . 8

 . ةميدقلا ةيثحلاو ةيرموسلا

 يف تاونس ثالث وحن لبق هيلع ترشع نيريا عم يناروي ضرأ قباطتل مهم ديكوت
 ينام لت وأ 140061 !ةقال يف يرجح ربقل هيخيرات لبق ام روخص ىلع ةروفحم سشوقن

 جوتي يخيراتلا لبق ام ربقلا قوف ماكرلا . 1/5026 ةعطاقمل يبونجلا دحلا ىلع (010ع56+ برق

 فاجلا وأ يسلطألل 0وادبورب جيلخ وأ 12همعوهل عارذ آمانعأ» 28206 نيب هايملا عيز وت طخ

 تناك ةريخألا ةريحبلاو «قرشلا لامش ىلإ ناب رهن ىلع آمالها 3لعقةقا و 510 ل يبرغلا

 لالخ (ةيجيورن) ةيفاندنكسا (مجرتملا - فيذاجم تاذ ةليوط نفس) ريقارق اهيلإ ذفنت

 يف امك « 14-562061ة21/ يف نييسيئرلا نيمئاقلا نيرخصلا ىلع شوقنلا .ةيخيراتلا ةنمزألا

 ًاشوقن تظحال امك يوحت م1897 ماع شليو .ر ريسلا اهطقتلا يتلا ةرّبكملا ةروصلا

 اهزومر تكف «ةيوجلا لماوعلل ريبكلا اهضرعت نم مغرلاب يتلا ةيرموسلا ةيروصلا ةباتكلاب
 ربقلا نم ةيسونبألا ةميقرلا ىلع شوقنلا كلتل اهتايوتحمو اهتاباتك يف ةقباطم تناكو
 ىدحإةروص .صوصنخملا هجو ىلعو . سوديبأ يف سنم وأ نام وأ 260ل غرافلا

 ةميقرلا ىلع ةدوجوملا تامالعلا سفنب ةبوتكمو ال:ةمذ مسال اهتاذ ةباتكلا يوحت روخصلا

 سنمل ةافولا ببس يذلا ناويحلل يقيقحلا يروصلا طخلاو ءربكأ ىدم ىلع نكل «ةيسونبألا



 . (وبنز) روبدب لّثمي يناروي يف

 نم ًامهم ًابصن يوحت يتلا ةبيهملاو ةروفحملا روخصلا كلت نإف «كلذ عم ءظحلا ءوسل

 ءًاماع ٠١ ذنم اهيلع تمن يتلا تانشألا نم ةفيثكلا اهترشق نيتنس لبق تليزأ ميدقلا خيراتلا

 كلذ ذنم .ءاملاو ةاشرفلاب يوق طشق اهبقعأ مايأ ةدعل ةيواك تايواميكب اهيلط متنأب كلذو

 ًاصوصخ ربكألا ةرخصلا يفو «ةمعانلا شوقنلل ًابيرقت رثأ الو «ليلقلا الإ رهظي ال «نيحلا

 نم يه روخصلا هذه راجحأ . تارتف ىلع نوهزنتملا اهكح ةيفاضإ ةيلوأ فورح وحم مت
 تبلص ةنشخ ةيلمر تابيبح نم فلأتي ءقاحسنالا لهس ؛يلمرلا ىحرلا رجح عون

 قالطإو تنمسلا بيوذت هنأش نم ريجلاو ةيواكلا ادوصلا ريثأتو «يعيبطلا تنمسلاب

 تدقفهعمو ءرجحلا هجو نم ءزج ليزأ فينعلا طشقلا لعفب يتلا «ةيلمرلا تابيبحلا

 . شوقنلل ةمعانلا رطسألا

 لبقت ال ةقيقح يه «ةريبك ةينقت ةعارب اهل يتلا و «ةركبملا شليو ديسلا روص نكل

 نأ لمآو ءىرخأ شوقنو ةميدقلا ةيرموسلا راثآلا نم ديدعلا ظفحتو ءاهتاذ دحب لادجلا

 .ًاقحال اهزومر لح رشني

 يتلا ىصقألا برغلا يف ؛بورغلا ضرأ ةياهن» يف يناروي ضرأ نأ حضني كلذب
 ءلتعأ# نيريا تناكروبد ةعسلب يواسأملا هفتح كانه ىقال ثيحو «هنفسب اهيلإ لغلغت

 كش الب تناك يتلا ال1538 1181 وأ ادنلسيآ ءانثتساب) ابوروأ يف برغلا ىصقأ ضرأ

 '1ا/- ةعطاقم يف ينام لت وأ 14201 1138]' ةمق ىلع يقب ربقلا اذه نأو (كاذنآ ةلوهجم

 «يملاعلا روطاربمالا «ميظعلا يرآلا مسا ظفحي هنأ ودبي «ينام مسالا ثيح 508

 سنم «ربق ١ ىعدي ام نأو . اذه انموي ىتح 24هز نام وأ , 84608 انيم ريهشلا لاريمدألاو

 . هل ًايراكذت ًابصن لب هربق سيل هنأ نيبت سوديبأ يف
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 ك همسا لجستو ؛ىرغص ةيسونبأ تاميقرب برغفلا يف سنم توم ديكوت
 نوجرس نباو 113111-11 155]

 « 08 ص 7 ةحوللا يف ةرهاظلا ء«سنم «ربق» نم ةثالثلا ةريغصلا ةيسونبألا تاميقرلا

 ؛««برغلا ىلإ بهذ# هنأ امهيف نودم اهنم نانثا .ةريبكلا تاميقرلا ًامامت دكؤت «5 و ” أ

 ةدحاوو (نوجرس) 0831 نوعرفلا نبا هنأ لجست نانثا . «تام» هنأ اهيف نودم ةدحاوو

 . !1مكالان و 1/[ةم1- [انذ5أ1 و 7132 نام هباقلا تحت هلجست

 5 ةحوللا يف دوجوم لصفملا زومرلا لح

 :ًايفرح أرقت (ب) ةميقرلا ىلع نيودتلا

 كله هنأ ليق «هايملا ديس ءاهآ ءسمشلا رقص تيب «ضرألا عيمج (دئاق) يماح»

 ( . (6ان 21 وأ ) 0381 نوعرفلا نبا .برغلا ىف

 :ًايفرح أرقي (ج) ةميقرلا ىلع نيودتلا

 1/1321 ىسوت ىنام .برغلا يف سمشلا رقص نوعرف 21422 نام تيملا (كلملا)»

 ؟ . ثطق اهأ سمشلا رقص تيب نم «84328 نام نوعرفلا ٠ 135أنان وشيت «1ان55أ

 813 1168 نيم اهآ وأ سنم قباطتب اهسفن رصم نم ًاقلطم ًايقئاثو ًاتابثإ ةيناث انحنمي اذه

 . ميظعلا نوجرس نبا هنأ ىلإ ةفاضإلاب 13015 1ان551 عم

 انيطعت ةحوللا يف سنم ربق نم 5-10 (و د) ةريغصلا تاميقرلا نأ ًاضيأ مهملا نمو

 لبق ام ةيمتأملا بصنلا يف ةعئاش يه يتلاو ء«يسمشلا نزلحتلاو .سأكلا  ةمالع شقن
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 سصاخلا لصفلا

 خيراتلاو ؛تيرك كلم 111005 سونيم كلملا هنوك 235115 نم وأ سنم

 .ةيونيملا ةراضحلل يقيقحلا

 سنم نبا وه (10-11130ن1) 8نآ154308-1 روثلا - لجرلا هنبانأ فشكلا

 .يربلا وروثلا ديسد ماران وأ رامران
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 سونيم كلملا ؛ةيقيرغإلا ةروطسألا يف ريهشلا يروطسألا لطبلا نأ نآلا نيبت دقل

 سنام وأ سنم ميظعلا يرموسلا وأ يرآلا روطاربمالا كش نود وه .,تيرك كلم

 يف ةراضح ةماقإ يف هتازاجنا يذلا .طسوتملا رحبلا روطاربماو رصم روطاربما «براحملا

 . قيرغإلا ريطاسألا ءارعشل ةيسنامورلا ةفارخلاب دعب اميف اهب غلوب دق هجيإ رحبو تيرك
 «تيرك يف ةميدقلا راثآلل يكذلا فشتكملا « 8.55 زنافيإ .أ ريسلا نأ ةيمهألا نم

 ةياهن دنع ةيتيركلا ةراضحلا ةأجف تأدب امدنع «ىلوألا ةركبملا ةيونيملا ةرتفلا ةيادب يواسي

 نآلا ىتح رهظي مل ءرصم يف ىلوألا ةلالسلا ةرتف ةيادب عم «,ثيدحلا يرجحلا رصعلا

 سكعلا ىلع .نيقباطتم وأ ةيصخش ةقالع امهل نوكت دق سنمو سونيم نأ حرتقي صخش

 ماع ذنم زنافيإ .أ ريسلا لبق نم تيرك يف ةجرختسملا نفلا زونكل ينغلا داصحلا «.كلذ نم

 ةراضحلا نأ داقتعالا ىلإ هب تدأ ةيقيرغإلا تالصلا عم يجيإلا طمنلل ًادعاصف

 ًاردصم تناكو ؛اهسفن تيرك قاطن يف لقتسم يلحم لصأ نم تناك ةيونيملا وأ ةيتيركلا

 سفن نم اوناك نيرضحتملا نييتيركلاو سونيم نأو «ةيبوروألاو ةينانويلا ةراضحلل ًايسيئر

 سونيم رهظ مهنيب نم يذلاو ء«رخأتملا يرجحلا رصعلا يف نييلصألا تيرك ناكس سنج
 . يزنوربلا هرصع ةراضح عم ةأجف

 مهروثأم قباطت نم طقف سيل ءًارهاظ نآلا حبصي سنم عم سونيم قباطت نإ
 نأو ,مهتراضحو مهتفاقث تايساسأ يف ًاضيأ نكل .مهئامسأ يف هباشتلاو .يصخشلا

 : ةيدنسلاو ةيرصملا شوقنلا يف سنم مسا يف 3630 نام سنج ىلع ةلادلا ةيرموسلا ةمالعلا
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 .1/418 نم ًاضيأ أرقت

 هيبأ لثم «براحملا سنام وأ سنمك طبضلاب «٠ سويز نبا ناك سونيم «ةروطسألا يف

 وأ 5ةلعق خاس 22مم غاز كلملا وعدملا .سويزل يرشبلا لصألا ليلس ناك ءنوجرس

 ناك .28ع8 غاز وأ سويزل انه ناكو ةهلآلل ًاروذنم سنام وأ سنم لثم ناك .53* سكاس

 وأ سنم لثم «ةيزجلا تحت انيثأ اهنمضب «نانويلا عضخاو طسونملا رحبلل ًايرحب ًاروطاربما

 نبال دوعي متخ صربف يف دجوو «هيضارأو طسوتملل ًايرحب ًاروطاربما ناك يذلا سنام

 ؛ةميكح نيناوق نس . سنام ناك امك نفس ينابو اريمدأ «ًاميظع ًاراحب سونيم ناك . سنام

 2888 غاز كلملل مهنيناوق نويرموسلا بسن امك طبضلاب «سويز نم اهملست يتلاو

 «هتهاتم . يروتسدلا نوناقلل ًابقارمو ًاريهش ًاسسؤم ناك هسفن سنامو «5ه» سكاسوأ

 ميظعلا هرصقل اهيف غلابم ىركذ نوكت دق «هنبا نكس اهيف يتلاو اهماقأ يتلا ةدقعملا ةيانبلا

 سنم نأ مهملا نمو ؛ طسوتملا رحبلا يف ثحبلل هتالحر ءانثأ هنبا نكس اهيف يتلا .تيرك يف

 14150- ىعدي ؟يرب روث  لجر 9 ناك هنبا ') رصم يف «ةهاتم: ةماقإ لضفب هل رقأ كلذك

 ثيح !آة,-ه30 ما ران ؟يوقلا يربلا روثلا» ب يمس سنام وأ سنم نبا امك طبضلاب 'هان؟

 يه يربلا يروثلا وأ ةت3و , ")«رابجلا» وأ ؟يوقلا : ةيرصملاو ةيرموسلا يف ينعت اة
 هسفن لثمي يرصملا رام ران ك هنأ ىرنس امك مهملا نمو ءهمسا ماران بتك اهب يتلا ةمالعلا

 يف ًايواسأم ناك كلذك سونيم توم ١6(. لكشلا) يرب روثك هرصن ةحول ىلع ًايروص

 . طبضلاب سنم توم ناك امك «برغلا يف ةيرحب ةلحر

 وأ سنمل يتلا كلتل ةلثامم ماع لكشب تناك هترتفو هتراضحو هنئفو سونيم ةفاقث

 نم ةيرجح يناوأ مدختسا امهالك «يزنوربلا رصعلا نم اناك نيكلملا الك . سنام

 ءايودي لوقصم دوسأ راخف هل ناك امهالك . ىرخأ ةبلص نداعم نم وأ تيارويدلا

 نيطلا حاولأ ىلع ةباتكلا مدختسا امهالك . اهتاذ لاكشألا نم ةيلطمو ةئيزم تايراخفو
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 . ةيرصملاو ةيرموسلا يف توصلاو ىنعملا يف تاملكلا قباطتل رخأ لاثم يهو ب "78
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 (19) لكش

 وزنيإ مارت

 رمران نوعرفلا وأ
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 اهيلع رثع يتلاو ةقالعلا تاذ شوقنلا ضعبل يتاريسفترشن لمؤملا نم) رصم يف مهئافلخو

 يف اهيلع رثع يتلا كلت هباشت ءرارزأ لكش ىلع يه يتلاو «ةيتيركلا ماتخألا «(تيرك يف

 «نيدفارلا يداو يف كلذكو ««١)ةينوجرسلا ةرتفلا يف دنسلا يداو يف ةيرموسلا ةرمعتسملا

 تيرك يف ةينيطلا لزبلا بيبانأ .امهيلك لبق نم تمدختسا ةينيطلاو('”ةيناوطسألا ماتخألاو

 اميف تروط يتلا تافالتخالا نإ و .دنسلا يداو يفو روأ يف تدجو يتلا ةيرموسلل ةلئامب

 اميف ترهظ يتلا كلت نم ربكأ تسيل نييتيركلا نينانفلل يلحملا طمنلاو بولسألا يف دعب

 ةيزئانجلا سوقطلا . يلحملا ماهلإلا لعفب ىرخألا ةيرموسلا تارمعتسملا يفو رصم يف دعب

 .اتلدلا يف ةيرصملا سوقطلل ةلئامم تناك ةيونيملا تيرك يف تادايعلاو

 هلإلل ةمالعك كلذك تدجو تيرك يف سويز هلإلا ىلع ةلادلا جودزملا سأفلا ةمالع

 ةمالعل لمكأ لكش اهنإ "”وسوت سنام دج شوقن يف تدجو دقل .ةيرموسلا يف غاز
 «ناحجلوص «سأف» ب فرعُتو 228ل ةيتوصلا ةميقلا اهل يتلاو «ةيرموسلا يف ةيطخلا سأفلا

 ديسلا# ل ةيرموسلا يف بقل يه هذه سأفلا ةمالع نأ مهلا نمو 217 نيدح يذ فيس

 يذلا .سويز يأ سكاس وأ خاس « غاز بألا هلإلل ةيبرح ةروص 2 لاغ ران «ميظعلا

 *انيأر امك غاز هلإلا حالسدبع ءنوجرس «سنم دلاوو «لباب يف برحلا هلإ ًاريخأ حبصأ

 .اهدعب امو ١8 ءاهدعب امو "5 7152 )1١(

 ١917 ص 8طاؤ1()

 ١١١ مقرلا ١59 ةحوللا 8. نراق (')

 5947560 11. ءاهدعب امو 561/7 8+( 5)

 . يلفسلا ملاعلا هلإ دعب اميف حبصأ ةتيمملا هتبرض نم لاغرن ١٠ا/ه6(134)

 وأ (غاس) ةملك نإ لب «غاز مساب هلإ دوجو ىلإ ريشي ام يرموسلا يهلإلا نويئنابلا يف كانه سيل *
 مغر لاكرن هلإلا نأ امك «مسإلا اذهب ددحم هلإ دوجو ىلإ ريشي ام فرعن الو . ريبكلا ينعت (جاس)

 . (عجارملا) ليلنإ هلإلا زمر وه جودزملا سأفلا نإف هزومرو هموسر يف نيسأف دوجو

 لح



 براحملا سنام وأ سنم عم يتيركلا سونيم قباطت

 سنام وأ سنم يتيركلا سونيم

 (سويز) سكاس وأ غاز ليلس وأ نبا سويز هلإلا نبا ١-
 ىلعأ نهاكو غاز هلإلل روذنم سويزل نهاكو روذنم - "
 رصعلا ًالدبتسم «يزنوربلا رصعلل دوعي رصعلا ًالدبتسم « يزنوربلا رصعلل دوعي -'

 ثيدحلا يرجحلا ١ثيدحلا يرجحلا

 طسوتملا يف يرحب روطاربما طسوتملا يف يرحب روطاربما - 4
 نفس ليطاسأب راحب نيطاسأ ينابو راحب -
 ةراضح ءيشنم ةراضح ءيشنم -

 غاز ىلإ ىزعت نيناوق سسؤم ةرشابم سويز نم نيناوق عرشم /١-
 ةهاتم يناب ةهاتم يناب -8
 لمحو ماران ؛يوقلا يربلا روثلا » يمس هنبا 1/11001- 10105 روث لجر ناك هنبا -4

 21ءءودمصم و 154ءم-!اةمصقع بقل

 ةيطخ ةباتك يف نيطلا حاولأ ىلع بتكي 2 ةيطخ ةباتكب نيطلا حاولأ ىلع بتكي ٠-
 ةيرموسةيرامسمو 2ةيطخلاو ةيرموسلا مومعلا ىلع هبشت
 ةيرصملا
 نيطلا ىلع متخلل ماتخأ مدختسا نيطلا ىلع متخ تامسو مدختسا ١١-
 يرآ وأ يرموس عباط وذ نفو ةفاقث يرآ وأ يرموس عباط وذ مهفو ةفاقث ١7-
 ةيتيركلا هبشت اتلدلل ةيزئانج سصوقط ةيرصملا اتلدلا هباشت ةيزئانجلا سوقطلا -

 ةيرموسلا يف غازل ةمالع جودزملا سأفلا سويزل ًاراعش جودزملا سأفلا- ١5
 غاز هلإلا حالسدبع سنام دلاوو

 يرآ وه يوايزيفلا طمنلا -يرآ وه ةيونيملل يوايزيفلا طمنلا 6

 يف ةيرحب ةلحر يف يواسأملا سنم توم يف ةيرحب ةلحر يف يواسأم توم -7

 برغلا برغلا

 لماح» ةيرادج يف دهوش امك تيرك يف ةيونيملا ةراضحلل يوايزيفلا عباطلا وأ طمنلا

 تسيل ةقلخلا «ًابيرقت ةيكيسالك ةيقيرغإو ةيقن هجولل ةيبناجلا ةروصلا» رهظي «سأكلا
 ماتخألاو سوؤرلاو ةروفحملا لاكشألا ,ةهباشم ةقيرطبو «2)) ةيماسلا ةئيهلا ديكأتلاب
 يف تيرك يف اوناك 280:ةهن5 نويرودلاو ©''. يرآلا طمنلا نم يه 162055ان5 نم ةينيطلا

 .ركبم تقو

 . 84هداطأإب [عايزعسب 1900 )١(

 . 8516 2١46 ص لباقم ةحوللا رظناو 85214(؟)

 ف



 سنم يخيراتلا كلملا عم يتيركلا سونيم يروطسألا كلملا نيب تاقباطتلا هذه

 .«طسوتملا رحبلا روطاربما ؛«يرآلا وأ يرموسلا براحملا سنام كلملا وأ «يرصملا

 . قباسلا لودجلا يف تضرع

 م.ق 7٠٠١ وحن ةيونيملا ةراضحلا خيرات

 سونيم يروطسألا كلملا قباطت يف ةمكارتملا ةلدألا نم ًاريبك أمك انجرختسا كلذب

 روطاربمالا «يرآلا وأ يرموسلا سنام كلملاو يرصملا سنم يخيراتلا كلملا عم يتيركلا

 كلملل ًايبسن ددحم يخيرات خيرأت ىلع ىلوألا ةرملل كلذك انلصحو . يطسوتملا يرحبلا

 يخيراتلا بتارتلا لودجل ًابلص ًاساسأ فشكي كلذو « م .ق 77٠١ وحنب يتيركلا سونيم
 اهردصمل حصألا ريدقتللو ةيتيركلا وأ ةيونيملا ةراضحلا يف يخيراتلا روطلا فينصتل

 . اهتبارق تالصو يرصنعلا

 سنام كلملا عم رصم يف ىلوألا ةلالسلا سسؤم ؛سنم قباطي ديدجلا انليلد
 كلملا عم «نوجرس ىملاعلا لهاعلا نباو يرموسلا نيدفارلا يداو روطاربما «براحملا

 «يتيركلا سونيم كلملا عمو ««ضرألا راطقأ عبرألو اتبوغل ةيكلملا نيعلا» ويسانام يرآلا

 يف يواسأملا هتومو .هسنج «هبسن ةلسلس ؛هفالسأ سونيم وأ سنم لصأ نع فشكيو

 . يقيقحلا هخيرأت ىلوألا ةرملل يبسن نيقيب تبثيو .برغلا يف ةيرحب ةلحر

 سنام ءافلخ نيقباطم مهنوك اوفشتكا رصم ىف ىلوألا هتلالس يف سنم ءافلخ نأ امك

 اذه «ةيدنهلا مئاوقلا يف نييرآلا كولملا عم قافتابو «نيدفارلا يداو يف براحملا

 . اةلصفنم ًالصف بلطتي فاشتكالا

 تفي



 سداسلا لصفلا

 يف وسوت - سنام ةلالس عم قباطتت رصم يف ىلوألا سنم ةلالس

 ادعاصف رامران نم ةيدنهلا مئاوقلا يفو نيدفارلا يداو
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 ءامسألا يف قباطتت رصم يف ىلوألا ةلالسلا وأ ءسنم ةلالس نأ نآلا انفشتكا

 وأ سنام يرموسلا روطاربمالا ةلالس عم يفالخلا بقاعتلل يخيراتلا ينمزلا بتارتلاو

  اسأ وأ ويسانام يرآلا روطاربمالا ةلالس عم كلذكو «نيدفارلا يداو يف وسوت سنام

 .ةيدنهلا مئاوقلا يف اجنام

 نوجرس وأ نج كلملل هالعأ حضوملا يصخشلا قباطتلا تاقباطتلا هذه دكؤت اميف

 لصألا قلطم لكشب نهربت تقولا تاذ يف اهنإف ءهنم نيردحدللاو نييرآلا هفالسأو

 . ةيرصملا ةراضحلل يرآلا وأ يرموسلا

 ةعبات ةرمعتسمك ةرطيسلا تحت تناك رصم نأ ًاضيأ فشكت تاقباطتلا هذه

 ءانثتساب «هتلالس ةياهن .لقألا ىلع .ىلإ الوزن نوجرس دهع ذنم ةينيدفارلا ةيروطاربمالل

 ةكلممك نيدفارلا يداو نع ةلقتسم تناك هدهع يف يتلا «هسفن سنام وأ سنم دهع

 تايلوحلاو ةيدنهلا كولملا مئاوق عقاولا يف . هسفن نيم  اهآ وأ سنام ةرطيس تحت ةلصفنم

 نم همسا اوفذح ثيح «كانه مكحي مل 84ادو» شم رغصألا هاخأ نأ حضاولا نم لعجت

 . ًابصتغم هوربتعا مهنأ حضاولا نمو ؛«نييرآلا كولملل سيئرلا طخلا
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 مئاوق يفو بصنلاو ةينيدفارلا مئاوقلا نم وسوت - سنام وأ سنم ةلالس
 ةيدنهلا كولملا

 نأ رهظي 20177 ص) شيك هيلوح نم وسوت سنام وأ سنم بسنب صاخلا لودجلا نإ

 وعدملا « وزنيا ديسلا « ةلةعقن» ماران ناك نيدفارلا يداو يف هتفيلخو وسوت سنام نبا

 وأ ظكفه نك كلملا ديفح ناك كلذبو «تايروشآلا ءاملع لبق نم 213583 518 نس ماران

 سنام نم كولم نامثل ةيمسرلا ةمئاقلا لصفتل شيك ةيلوح رمتستو . يدكألا نوجرس

 لقت ةرتفل ًاعيمج اومكح نيتقؤم كولم عبرأ مهنمضب «هدلاو ةلالس وأ «هتلالس ةياهن ىتح

 . ماران ةفيلخ ةافو رثإ ةيسايس ىضوف وأ درمت ةرتف لالخ تاونس ثالث نع

 ةيدنهلاو ةيلبابلا مئاوقلا يف وسوت - سنام ةلالس ةنراقم

 (ةينيسألاو شيك ةيلوح) ةيمسرلا ةيلبابلا مئاوقلا نيب قفاوتلا حضوي هاندأ لودجلا يف

 ةلالسو نيدفارلا يداو يف وسوت سنام ةلالسب قلعتي امب ةيمسرلا ةيدنهلا مئاوقلاو

 ءالؤه ءامسأ لاكشأ تفيضأ ” دومعلا يف . اجنام  اسآ وأ ويسانام يرآلا روطاربمالا

 مهئامسأب تدكأ ًاضيأ يتلاو «نيدفارلا يداو يف مهبصن يف عقاولا يف تدجو امك كولملا

 . خلا . . ١١ تاحوللا يف ةيدنسلا مهماتخا يف

 بقاعتلل ينمزلا بتارتلا يف ةيلبابلا عم قلطم لكشب قفتت ةيدنهلا مئاوقلا نأ ظحاليس
 ةئجهتلا يف يه ءامسألا يف تافالتخالاو «ءامسألا يف ةريبك ةجردب قفتتو «يفالخلا
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 نك وراش وأنك
 ةئسس 060

 (ش د وزوأ) نكف

 تاونس 4

 وسوت سنام

 ةنس ١6

 - ماران وأ وزنيا ماران

 ةنس 01 مكح

 راش « يريا  يناج

 ةنس "4

 ةرتفل كولم ؛ مكح]

 ناك مهلوأ تاونس '“

 [ ؟يغيغيإ
 ةنس 7١ مكح ودود

 نباببك روووش
 ةنس © مكح ودود

 (ةلالسلا ةياهن)

 راش .نج وأ يناغ

0 

 (شم  وروأ) شم

 وأ وسوت- سنام

 (وسيت  سنام)

  ماران وأ وزنيا ماران

 اب

 راش «يريا  يناج

 يريا- ينوغ

 وروي وأاريف- ارب
 يناثلا

 مقر نبا) ويسانام

 ةض

  اهبأ ٠ اهدوي اتاق

 اداي

 مقر نبا) نمع ٍ اف وأ

 يم

 مقر نبا) ودنوهود

 اديب  وهابو (4

 مقر نبا) وهابوس
 ١:(
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 ةيلبابلاو ةيدنهلا مئاوقلا يف وسوت - سنام ةلالس

 ةيدنهلا مئاوقلا

 ينوكاش « ينوك
 اراغاس وأ

 انام اسأ

 مقر نبا) انامنأ وأ

 ركب

 تح يتنوك

  تاخ وأ تج-وتر
 (79 نبا) اغناو

 [ةفالخلا يف فالخ]

 مقر نبا) اثار يغاهب
)2 

 ايد وأ اموس وأ

 ارتاشك
 يناثلا ارتوهوس
 افيد وأ اتورش
 مقر نبا) ارناشك

 ١:0

 (ةلالسلا عاطقنا)



 كولملا مئاوق عم ةنراقم ىلوألا سنم ةلالسل ةيرصملا كولملا مئاوق

 ةيدنهلا خسنلاو وسوت - سنام ةلالسل ةيرموسلا

 ةيرموسلا مئاوقلا عم ىلوألا سنم ةلالسل ةيرصملا كولملا مئاوق ةنراقم ةيادب يف

 مئاوق يف الو ,«تايرصملا ءاملع نيب يلمع قافتا دجوي ال هنأب ةلهذم ةقيقح انتلباق ةيدنهلاو
 .رصم يف ىلوألا ةلالسلا كولم ءامسأب قلعتي اميف ءاهسفن ةيديلقتلا ةيرصملا كولملا

 يف ةيديلقتلا ةيرصملا كولملا مئاوقو تايرصملا ءاملع نيب عساو نيابت

 ىلوألا ةلالسلا كولم ءامسأ

 «تايرصملا ءاملعل ةبسنلاب ةفلتخم ىلوألا ةلالسلا كولم ءامسأ تاءارق طقف تسيل

 ءالؤهل ةيديلقتلا ءامسألا نع ًايلك ةفلتخم .هسفن سنم مسا ءانثتساب ءءامسألا هذه لب

 56اإ' 1 لوألا يتيسو ءداليملا لبق ثلاثلا نرقلا يف وثينام مئاوق يف ةظوفحملا كولملا

 . ىرخأ مئاوقو رشع ةعساتلا ةلالسلل

 تايرصملا ءاملع لبق نم ةلالسلا هذه كولم ءامسأ تاءارق يف عساشلا فالتخالا اذه

 ةيفيلغوريهلاب سيلو ءمهسفنأ كولملا شوقنب تبتك ءامسألا نأ ىلإ تظحال امك دوعي
 ميقلا عم ةيرموسلا ةغللابو «ةيرموسلا ةيروصلا ةيطخلا ةباتكلاب لب «ةرخأتملا ةيطمنلا ةيرصملا

 تامالعك تامالعلا اولماع تايرصملا ءاملع نأ ةقيقح ىلإو ؛ةمالع لكل ةيعطقملا

 ىلوألا فورحلا مادختساب يأ «ةيئابفلألا ميقلاب بلغألا ىلع اهنيئراق «ةيرصم ةيفيلغوريه

 «ةرخأتملا ةيرصملا ةيفيلغو ريهلا نع ةريخألا هذه فلتخت امدنعو «ةيعطقم ةمالع لكل طقف

 هباشي رخآ وأ دحاو فيلغوريهل ةيتوصلا ةميقلا يفسعت لكشبو تايرصملا ءاملع راتخي
 .ام ًاعون

 . .وثينام ةمئاقلو «كولملا ءامسأل ةيديلقتلا ةيرصملا ةمئاقلاب قلعتي اميف ءىرخأ ةرمو

 مئاوقلا نأ ىلإ تظحال امك دوعت بصنلا ءامسأو هذه نيب ةاواسملل ةجاحلا نإف .خلا

 نوكت كلذبو ,ةيصخشلا مهئامسأ نم الدب كولملا ؛باقلأ  ريبك لكشبو تمدختسا
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 «ىرخأ ةينيد ؛ةيكلم ؛ةفلتخم ًاباقلأ مدختست مل يتلا ةيدنهلا مئاوقلا عم يلسلست بيترتب

 . ةبسانملا ةيصخشلا ءامسألا نم الدب

 ةرصاعملا مهبصن ىلع ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا كولم ءامسأ ةءارق حيقنت

 نوكي .ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا كولم مئاوق يف ةيدجلا تافالتخالا هذه بابسأ ًاكردم

 تاءارق حيقنت «ةنكمم ةيدنهلاو ةيلبابلا مئاوقلا عم ةنراقملا نوكت نأ لبق .يلع يرورضلا نم

 هذه جئاتن . ةيدنهلاو ةيرموسلا يحيتافمب ةرصاعملا مهشوقن يف كولملا نم كلم لك ءامسأ

 . قحلملا ةنراقملا لودجل لوألا دومعلا يف ةدراو ةحقنملا تاءارقلا

 يف وسوت - سنام وأ سنام ةلالس عم ةنراقم ىلوألا ةيرصملا سنم ةلالس

 ةيلبابلاو ةيدنهلا مئاوقلا

 آقبط ةينامث كولم تاذ «ىلوألا ةيرصملا سنم ةلالس تنروق قحلملا لودجلا يف

 يرآلا طخلاو ةيلبابلا مئاوقلا يف وسوت سنام ةلالس عم «نيرخآلو وئينامل ةيديلقتلا مئاوقلل
 ىلع ةدوجوملا كولملا ءامسأ درت )١( دومعلا يف . ةيدنهلا مئاوقلا يف اجنام اسآ وأ ويسانامل

 «ةحقنملا تاءارقلا تيطعأ اهساسأ ىلع يتلا ةلصفملا ةلدألا . اهتحقن امك ةيرصملا مهبصن

 امك ءامسألا درت ثلاثلاو يناثلا دومعلا يف .كولملا كئلوأل ةيرصملا شوقنلا تامجرتو

 يف ©)جدب .و ريسلاو 2)يرتيب .ف ريسلا يلاوتلا ىلع .تايرصملا ءاملع لبق نم تأرق

 لوألا يتيس ءوثينام ةمئاق يف ةدراولا باقلألاو ءامسألل ةيديلقتلا لاكشألا ه 5 ةدمعألا

 (ةينيسألاو شيك ةيلوح) ةيلبابلا كولملا مئاوق يف لاكشألا , , 7 ةدمعألا يف . نيرخآو

 نيدفارلا يداو يف (نوجرس ةلالس وأ ) وسوت سنام كلملا ةلالسل ةرصاعملا بصنلا ىلعو

 ) 2815)1ص ١.

 ) ( 818ص ١" .

 لطأ



 ىلوألا ةيرصملا سنم ةلالس ةنراقم
 00 ا

 جنام ماا 4 . نام - ١

 ينام
 .وسوت .يسوت يناس
 .يناغ- وروي

 وأ اما ران ءرامران."؟
 وتابأ ظ

 وأ يريإ - نج ءينوغ 0
 ينوغ وأ) ينام راش
 . تراي يبد

 . يدق عبرا رغو 0 ظ
 ور

 ا

 .بهسوب و 6 دك

 وش .ونود .ودود.0 3

 ١

 ا

 «بك .رودوش

 50 ءايك ١ يبق ء« يبك

 غاس اناغ نبا رزرادوزك 3

 1 1 1 ا 1 ١

 ويطلق نترأل اىدتعا هلال هي ةياهن ظ

| 



 ةيدنهلاو ةيلبابلا ا لا ينلالس عم

 ةيدنهلا مئاوقلا ؤ

 ا السلا  ةيسمشلا | 0

 م.م

 اريق

 220 اسأ
 وسوت ا 7 ينوكاس

 ظ يناغ- راس

 ظ 00 0 00 ْ
| 
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 وزنيا وأ اب ماران (ك) رزنإ وأ اب. مارا وأ اداي اهبأ . اجرك | تام يدوتسلا اهلا اناجمنا

| 

ْ 

 نبا (أ) انأ مونيا ءارين نبا اهدوي.انتاف اجنام  اسأ نبا
 ْ . ومسست سن ريساناف

 ) نوغ وأ ) ناغ راش | ( :وغ وأ ) ىناغراش -  ىتنوك

 ماران نبا قل ماران نسبا( (ك) يريا ابيلد وأ أت در

 ةلالسلا
 سس سما الذ سل ايو يصوت سهم سما .ايصسمل ا يسم بس سن يس سل 2 مما هاش ىلا مل مع ةيسيييسس ساما

 ديفحا انا اهب

0 

 0 (ك) ود ودود وأ ارتاشك اناقيد
 ؟؟؟ - (ن) ودود نبا . نفد انفك را

 تج  يتنوك

 8 1 26 مآ وأ) ا |

 ١ بك رودوش |( نبا (ك) بك رودوش | ارتوه وروب ثلاثلا ارتوش . اتورش

 | ْ ودود |

 ا ظ ظ ظ ا
 يس

 ظ وسوت - سنام ةلالس ةياهن ٍْ ةلالسلا عاطقنا

 ظ نيدفارلا يداو 0 ظ



 ةيلبابلاو ةيدنهلا مئاوقلاب ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا كولم ةنراقم جئاتن

 ىلع ةدوجوملا سنم ةلالس كولم ءامسأل يساسألا قافتالا ىرن لودجلا اذه نم

 يفو ةينيدفارلا مهبصن ىلع ةدوجوملا وسوت سنام ةلالسل ةدئاعلا كلت عم ةيرصملا مهبصن

 لكشب قباطم ًاضيأ وه كولملل (يجولونوركلا) ينمزلا بيترتلا . ةيدنهلاو ةيلبابلا مئاوقلا
 ؛ةياغل .ةيدنهلاو «ةيلبابلا «ةيرصملا ثالثلا مئاوقلا عيمج يف قلطم قباطتلا نإ . يساسأ

 وثينام ةمئاق يف عم !عه65 لا «يريا-نج وأ ينوغ_ راش ثلاثلا كلملا .كلذ يف لخديو

 يذلا ريخألا كلملاو ؛ةيدنهلا مئاوقلا يف طان[1-]10 و «تايرصملا ءاملعل ةبسنلاب 1681و

 5ادان00/2- .ةيرصملا مئاوقلا يف !ءعاا) ؛ ثالثلا مئاوقلا عيمج يف هتاذ وه سنم ةلالس ىهنأ

 ىهنأ يذلا 5طسلانع انا كلملا عم قباطتي يذلاو «ةيدنهلا يف 510153 و «ةيلبابلا يف اكن

 . ةيدنهلا ماتخألا يف 5اانان6 كأطو ؛نيدفارلا يداو يف وسوت سنام ةلالس

 سماخلا نإف ءال-4 ماقرألا .بصنلاو وئينام ةمئاق يف نيرخآلا كولملل ةبسنلاب

 ثيح) ةيدنهلا «ةيرصملا ثالثلا مئاوقلا عيمج يف هتاذ مسالا لمحي اننا ودود وعدملا
 كلملا ةرشابم يلي ةريخألا يف . ةيلبابلا يفو (مجرتملا  فنألا نم ظفلي يأ : نخنخم مسالا

 امك .هببس ةيرصملا مئاوقلا يف نييفاضإ كولم دوجو نإ . ةلالسلا يف ريخألا

 ©همذ- يراش  يناغ ثلاثلا كلملا ةافو تبقعأ نيدفارلا يداو يف ةيسايس ىضوف .فشُك
 يف دري ىضوفلا هذه تبقعأ يتلا ةرتفلا يف . ةيلبابلا تايلوحلا يف لصُف امك. 5طن
 ىلع ًانمض لدي كلذ «نيدفارلا يداو يف ًاكولم اونوكي مل (7,7) ناكلم ةيرصملا مئاوقلا

 :هنع نيلقتسم رصم ىلع اورطيس مهنأ وأ 8انلان ودود روطاربمالل نيعبات اوناك امإ مهنأ

 ىمسملا ءوسوت سنام ةلالس ىف ريخألا روطاربمالا ؛هتفيلخ لبق نم اهدادرتسا مت ىتح

 ةيدنهلا مئاوقلل ًانيعم ًاخسن نأ مهملا نم .ةيلبابلا يف 5اان06 اذط و «ةيرصملا يف د

 كنيذ ءامسأ دروت «ةرتفلا هذهل ةفالخلا لسلست يف ةظوحلم تافالتخا ترهظأ يتلاو

 . ةيلبابلا مئاوقلا يف امهئامسأ درت مل نيذللا نييرصملا نيكلملا

 يف تدجو امك نيرخآلو وثينامل ةيديلقتلا ةيرصملا مئاوقلا يف ةعساولا تافالتخالا

 ًاباقلأ عساو قاطن ىلعو تمدختسا ةيرصملا مئاوقلا هذه نأ ىلإ دوعت اهنأ ظحول ,بصنلا

 هنأ نآلا فشك يذلا «ةلالسلا يف يناثلا كلملا كلذب . كولملل ةيصخشلا ءامسألا نم الدب

١ 



 ه1ط0- ةيرصملا مئاوقلا يف بقل ,ينيدفارلا ماران روطاربمالا وأ ةيرصملا بصنلا يف رامران

 بقل لثمي هنأ حوضوب نآلا ظحول اذه .(لودجلا يف 5 , ؛ نيدومعلا رظنا) 7613 وأ 5

 ةقيرطبو . 203-463وا/2[2-ا/2093 يدنهلا هبقل لباقيو ء4ا1-عم5121 ينيدفارلا ماران

 ىف اانال0أ-زذ( و ؛ (!طعمأ و 0ان52-21ع أرقي هبصن يف همسا يذلا) ثلاشغلا كلملا «ةلئامم

 هنأ ودبي اذه . ىرخألا ةيرصملا مئاوقلا يف 4018 ىعدي .وثينام يف عما عمع5و .ةيدنهلا

 ةيدقنلا عطقلا يف ًاضيأ ظحول امك ؛ةيلالهتسالا فورحلا طاقساب ىلإ و 10 هباقلأ لمي

 تافالتخالا ضعب نوكت دق كلذب ؛نيرخآ عم ةهباشم ةقيرطبو .082011ل ةميدقلا ةيناطيربلا

 . ةقحال تاباتك يف ءاطخأ وثينام ةمئاق يف ىرخألا

 عطاقلا ليلدلا يه «ةنراقملا لودج نم رهظت ىوصق ةيخيرات ةيمهأ تاذ ىرخأ ةجيتن

 هب غلابم وه وئينام ةمئاق يف ةدراولا ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا دهع تاونس عومجم نأ ىلع

 نم ًامامت لوبقم «كلذ عم ءوئينامل (يجولونوركلا) ينمزلا بيترتلاو .ًادج ميظع لكشب
 يقيقحلا لوطلا حالصا نم اننكمت وسوت سنام عم سنم انتقباطم . تايرصملا ءاملع لبق

 نكل « ةنس 707 سنم ةلالس دهع لعجي وثيئام . ةينيدفارلا تايلوحلا ربع ةلالسلا هذه دهعل

 « سنام نم نيدفارلا يداو يف وسوت سنام ةلالس دهع ءاطعإ يف قفتت ةيلبابلا تايلوحلا

 يف دجنو . طقف ةئس ١14 ب 5طانلان# طءفط كلم رخآ دهع ةياهن ىتح .هسفن سنام مهنمضب

 77 هدمأ رصم يف ًادهع سنم يطعي وثينام نأ نم مغرلاب هنأ يجولونوركلاب صاخلا لصفلا

 ًاماع ”5 وه نيدفارلا يداو يف همكح لبق رصم يف هدهعل هب حمسي دح ىصقأ نإف «ةنس

 . رصم يف اهعيمج ةنس 6٠ هعومجم ام «نيدفارلا يداو يف همكح ةنس ١6 عم .ًالعاج

 قباسلا همكح نم ًاماع 75 اهنمضب ءرصم يف هتلالسو سنمل يلكلا دهعلا يطعي فوس اذه

 دق وثينام نإ لوقلا اننكمي كلذبو .وثينام اهدروأ يتلا ًاماع 707 نم ًالدب ًاماع ١164 .كانه

 ةيقيقحلا تاونسلا نم ثلثلا وحن ةفاضإب وأ ًاماع 84 ب ىلوألا ةلالسلا دهع لوط يف غلاب

 اهب غلوب دق وثينام ةمئاق يف ىرخألا تالالسلا دوهع بلغأ نأ لمتحملا نمو .ةيريدقتلا

 ةلخادتمو ةنمازتم اهنأ نآلا فرتعأ دق «هتالالس» نم ًاريثك نأو . لوطلا يف رادقملا سفنب

 خيراتلا قفو ةيرصملا تالالسلل (يجولونوركلا) ينمزلا بتارتلا ليدعت ًاليحتسم سيل هنأو
 .م.ق 77١ 5 وحنب سنمل ًائيدح فشتكملا

 لفي



 وسوت . سنام ةلالس عم تاقباطتلا دكؤت سنم ةلالس كولم تانودم

 نييدرفلا كولملا تاقباطت دكؤت رصم يف سنم ةلالس يف نييدرفلا كولملا تانودم نإ

 ىدصتت نآلا ءوسوت سنام وأ سنام عم هانقباط هسفن سنم .وسوت سنام ةلالس يف

 . رامران : ةلالسلا كلتل يناثلا كلملاب نيثداب «هتلالس يف نيرخآلا كولملل
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 عباسلا لصفلا

 يناثلا كلملا ماران عم قباطتي ؛رامران ؛ىلوألا ةلالسلل يناثلا كلملا
 كولملا مئاوق عمو حق 7١1١0 وحن نيدفارلا يداو يف سنام ةلالسل
 .دنسلا يدا و ماتخأو ةيرآ ودنهلا

 هشوفن هتازاحنتإ «سئمل هتونب ,ماران و رامران قياطت نع فهشكلا

 هبقلو قرم لوأل اهزومر لحت دنسلا يداوو رصم يف ةيرموسلا

 «توغد

 ه١6





 يف ىلوألا منام وأ سنم ةلالس ةنعارف وأ كولمل ةفالخلا يلاتتو ءامسأ يف قباطتلا نإ

 هتحص ىلع نهرب دق نيدفارلا يداو يف ةيروطاربمالا سنام ةلالس كولم ءامسأ عم رصم

 يفو رصم يف ليصفتلاب سنم ءافلخ نم لك قباطت رمأ ىلوتن نآلا . قباسلا لصفلا يف

 لح نمضتي ديدجلا ليلدلا . *رامران «سنم ةلالسل يناثلا كلملاب أدبنو .نيدفارلا يداو

 دنسلا يداو ةرمعتسم نم ةيمسرلا هماتخأو .ىلوألا ةرملل رصم يف ةيرموسلا هشوقن زومر

 ةطلس تحت ًامكاحو دهعلل ًايلو اهيف ناك يتلا ةرمعتسملا «ةيرموسلا ةيروطاربمالل ةعباتلا

 ةقالع رهظي ديدجلا ليلدلا . يملاع روطاربماك يروطاربمالا شرعلا هئالتعا لبق سنم هدلاو
 الك يف رامرانو ؛ةلوهجم نآلا ىتح تناك يتلا ىلوألا ةلالسلا ةنعارف عيمجل مدلا ةبارق

 ظفلُي ناك نيدفارلا يداو يف . سنام وأ منام نبا هنوك نود ةيرموسلاو ةيرصملا شوقنلا
 نايحألا ضعب ظفلي هماتخأ يف هنأ نم مغرلاب ؟يرحبلا روثلا ديس» وأ «ماران» ب ةداع همسأ

 يف ةيساقلا هتعيبط عم قفاوتي يربلا روثلا ديسك همسا ىنعم نإ 2« 843:-36]8 و 1331-11 ب

 .ةعمسلا ءيس روث  لجر ءةرمهذملا ةعسارش بيست ةيقيرغإلا ريطاسألا هتدعو «برحلا

 . تيرك كلم سونيم كلملا نبا

 همسا ينعيو .م.ق (77177371570) مكح يذلا ميظعلا يدكألا روطاربمالا :نيس مارن(١)

 اهنم نكمت هنكل هتيروطاربما لخاد ةريثك تابارطضا هباج دقو (نيس هلإلا بوبحم) ةيدكألاب

 . (عجرملا)

1١ 



 وأ وزنيا . ماران عم قباطتي ؛ةيرصملا سنم ةلالس يف يناشلا كلملا ءرامران

 ينيدفارلا (نيس . ماران وأ) اب .ماران

 يف يناشلا كلملا ؛ديدجلا انليلد بسحو ليكأت لكبو نآلا وه يرصملا رامران كلملا

 ناث كلمك حيحص لكشب 8ان086جدب هعضو دقل .هنباو .سنم ةفيلخو «ىلوألا ةلالسلا

 لبق ام كلم هنم اولعج وأ «سنل ًاقباطمو لوألا كلملا ءسدحلاب «هنم اولعج نورخآ امنيب

 نيرخآلا مئاوقو وثينام مئاوق يف همسا ىلع روثعلا مهتعاطتساب نكي مل هنأل «تالالسلا

 . (قباسلا لودجلا رظنا) يصخشلا همساب سيلو طقف هباقلأب هوعد نيذلا

 .ةيدنهلاو ةيرموسلا .ءبسنلا ةلسلسو ةنراقملا كولملا مئاوق لضفب هيلع رثع دقل

 نبا (نيس  ماران) اب ماران وأ وزنيا ماران  ينيدفارلا روطاربمالا عم ًاقباطم نوكيل

 نهربو مات لكشب نآلا دكأ قباطتلا اذه . ميظعلا نوجرس ديفحو وسوت سنام روطاربمالا

 ثيح نم «هتانودم يف ًاضيأ نكل همساب طقف سيل «رصم يف رامران شوقن لضفب هيلع
 يف وزنيا مارانل ةدئاعلا كلتل ةهباشملا هتاموسر ةطساوبو ءًاينيدفار ًاروطاربما هنوكو هتوبأ

 ٠١(. , 4 تاحوللا رظنا) نيدفارلا يداو

 -هاراث باقلاو ءكمسلا شحود و «يرب روث ١ ك ةيزمرلا هموسرو رامران مسا

 «كمسلا شحودو «يرب روثد دك ينيدفارلا وزنيا

 نيتللا ل12 و الد : نيتيفيلغو ريه نيتمالعب ةداع همسا رامران كلملا بتكي رصم يف

 ةرظانملا تامالعلا يف امك يناعملاو ةيتوصلا ميقلا . اهتاذ ةيروصلا  ةيطخلا لاكشألا امهل

 ظفلي هنكل .ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصالل رخآ حيضوت «ةيرموسلا يف اهل
 يف همساال ةيدايتعالا ةئجهتلا عم قباطتي يذلا «ىرنس امك /13:-3173 رصم يف ًاضيأ همسأ

 . ةيدنسلا هماتخأ يفو 88+95 وأ 110 نيدفارلا يداو

 ةيفيلغوريهلا وأ ةيروصلا ةباتكلاب بتكي "8/36”همسال لوألا عطقملا .ةيرصملا يف
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 امك اذهو 2١ بقثمك بتكي "8485" يناثلا عطقملاو «؟رابحلا» اهنأ ضرتفي ةيشحو ةكمسل

 نأ دجن فوس ةلئامم ةقيرطبو . ”بقثملل 243: ةيرموسلا ةمالعلا نم قتشم تحضوأ

 . يرموس لصأ نم يه ىلوألا ةمالعلا

 ةباتكلا يف هتاذ لكشلا ةيرصملا يف اهل ؛رابحلا» وأ .ةيشحولا ةكمسلا هذه ةمالع

 ىلعأو ١١7 لكشلا رظنا) اهمف نم ةئتان سماول عم ةيرموسلا يف يه امك ةيروصلا ةيطخلا

 (7 عزوط وأ ءطذحا» ةيداعلا ةميقلا ةيرموسلا يف هذه ةكمسلا ةمالع ١5.!١(. لاكشألا

 ,١/6 ىمسملا ىلبابلا توملا وأ برحلا هلإل بقلكو «ةرابج ةكمس# اهنوك فرعتو (ةكمس)

 . ةيرموسلا يف ١/36 وأ الع ةميقلا سفن ًاضيأ اهل ناك ةمالعلا نأ ضارتفا ىلع (؛ال36 وأ

 اذه مسال يدنهلا فالتخالا رسفت حوضوب يتلا .(1687"2 ةميقلا ةيرموسلا يف اهل كلذك

 ةقباسلا ةميقلا ةراتخم ةيدنهلا تاباتكلا بسحب 0 82 نم ًالدب آاكةعدصت- 8و ك كلملا

 . رصم يف اهتاذ ةميقلا اهل يتلا «303 نم ًالدب اه,

 «رامراث» ك رصم يف ماراث ميسا ." لكشلا

 )١( 011ص 49.

 . ؛ ةحوللا "ةلد:" . الكم (؟)

 ق٠ ص الل م51 ()

 .”1 80 ٠توملا هلإ ًاضيأ وه ةيرصملا يف 713: نأ مهملا نمو ١7 ص 8وه 0 ص 4(8426)

(6)+8 9117 . 

 طا



 رامران متح ١7 لكشلا

 رركتي يذلاو « 5023 وأ ة:0 يأ ءاماران وأ ماران ينيدفارلا همسا يف يناثلا رصنعلا

 «يوق ديس ك هفدارم ًاضيأ هل يذلاو ) «يربلا روثلا »ب هبقلي ءرصم يف هشوقن يف ًاضيأ
 :ةيرموسلا يف لاطبألا كولمللو بألا هلإلل ًاعئاش ًابقل اذه ناكو :2”"براحم# وأ
 مجحلا ةلئاه ةهلإل ًاردصم ناك روثلاو ءيرصملا بدألا ىلإ ةفاضإلاب ةيدنهلاو «ةيلبابلا
 همسر هيلع لد همسال «يربلا روثلا ١ اذه ماران كلملا مادختسا و .ناسنإ سأرو روث مسجب

 لاكشألاو ١7 ةحوللا رظنا) «رامران» ك ةيرصملا هرصن ةحول يبناج ةمق ىلع يربلا روثلا

 هءادعأ مطحي يرب روثك هسفن روصي هتحول فلخ أطوألا ةرجحلا يفو «,6

 روثك اذه هبقلو . ميظعلا يحمرلا هرجح ىلع هنم برقلاب ًاضيأ روصم روثلا . مهنصحو

 روثلا  لجرلا هوعدي هنأل ةيقيرغإلا ريطاسألا ءارعشل ًاردصم حوضوب ناك انيأر امك يرب

 امك .؛ناك يذلا «يتيركلا سونيم كلملل نباك ؛«ةيتيركلا هتروطسأ يف « 10-84100ان

 ا . يرصملا سنم ءانيأر

 رام ران ىلإ رصم يف همسا رييغت ىلإ ينيدفارلا ماران كلملا ىعد يذلا ببسلا نإ

 وأ روث ١ ينعت ةيرصملا يف 4173 وأ 417 ةملك دجوت ال هنأ ةقيقح يف نآلا ىلجتي ١3-3

 و 187 ص 8 . كلذكو .ةيزيلكنالا اهنمضب .ةيرألا تاغللا يف اهدوجول ١١ ص ال/5882 رظنا )١(

 . 10150 ص 88

 .4غ9(*60144-1601)



 ةمالعب روصتو )١( لطب ينعت 943: نإف ةيرصملا يف امنيب .«يوق ديس# وأ ؟يرب روث »
 ةيتوصلا ةميقلا اهل ةيرموسلا يف ىتلا ةمالعلا سفن يهو ؛(0:111) «بقثم» ل ةيفيلغو ريه

 . يربلا روثلل يزاجملا ىنعملا سفنب ") مطحي ءأضرأ حرطي ؛بقثي» ىنعم اهلو

 تاب لكشب دكؤت رصم يف هرصن ةحولو رامران كلملا مسا ليلد نأ اندجو كلذب

 سنام وأ سنامل ًانبا ناك يذلا ءاماران وأ ماران ينيدفارلا روطاربمالا عم هقباطت عطاقو

 .ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا سسؤم سنم ءاندجو امك «ناك يذلا ءوسوت

 نع يفسعت لكشبو تايروشآلا ءاملع عيمج هقلطأ يذلا 515 نيس يماسلا بقللا نإ

 ةلواحم يه ةينيدفارلا هشوقن يف 483 اب» وأ 5820 وزنيا يرموسلا هبقل نم ًالدب ماران كلملا

 عم قفاوتلل كلذو نييماس اوناك نوجرس هدجو هيبأو هنأب ءاعدالل ءانيأرامك .ةلطاب

 كولملا كئلوأ قئاثوب عطاق لكشب تبشثت مل ةيرظنلا كلت نكل .ةطولغملا مهتيرظن

 ةيرموسلا تالجسسلاو باسنألا لسالسل مكارتملا ليلدلا لعفبو مهسفنأ نيينوجرسلا

 ةبسنلا هذهو .ًاقالطإ ةيماسلا ريغ ةنايدلا سمشلا ةدبع اوناك مهنأ ةقيقح اهنمضب ؛ةيدنهلاو

 ةسيئرلا تاقوعملا نم ةدحاو تلكش دق ةميظعلا ةيرآلا نوجرس ةلالسل ةبذاكلا ةيماسلا

 . ملاعلا ةراضح لصأو نييرآلاو نييرموسلا نيب ةبارقلا تالصو لصأ فاشتكال

 نيدفارلا يداو يف ماران شوقن

 يناوألا ىلع نم تجرختسا دق ماران كلملا شوقن نم ريثكلا ,نيدفارلا يداو يف

 . .ةعوبطم راجحأو ماتخأ «ةريهشلا ةيراكذتلا هبصن «ةئيزملا ةيندعملا تاحوللا «ةيرذنلا

 . 8/فممان6 رْمُث يف سمشلا دبعم يف هشوقنل ةميدقلا خسنلا ىفو كلخلا

 ضرأ» نم همئانغ ىلإ ريشتو «ملاعلا راطقأ عبرأ كلم ١ بقل لمحي شوقنلا كلت يف

 رفن دبعم يف ةخسن يف ةظوفحملا شوقنلا هذه نم ةدحاو يف . ىرخأ نكامأ نمو «ناغام

 .أ”5١ )١(82

 .هلملاة همام 8ع(؟)

 .اهدعب امو 777171821 )
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 نيذلا كتلوأ ىلع هتنعلو . غاس (ديسلا) هلإلا ىلإ .نوجرس لثم هلثم )2١« هتاحوتف فصت

 هلإو غاسو 528386 ىلإ ةفاضإلاب ءغاس ةجوز ىلإ لهتبيو . شوقنلا هذه نومطحي
 ال3: ميظعلا هلإلا ىلإ كلذكو .غاس ةجوز «ليلس وأ مداخ » هنأب هسفن بقليو .سمشلا

 ًاريبك ًانويثناب هل هنأ ًارهظم ىرخألا ةهلآلا نم ديدعلاو يماسلا رمقلا هلإ ىتحو :(2/وأ)

 .نييغالك ةيلبقلا ةيلحملا ةهلآلا مضي هنأ وأ

 ىرغصلا ايسآوأ ايروس ناغام لمشت :برغلا يف ماران تاحوتف
 سنم نوكي دق هنأ ضرتفأ) وناد ونام اهكلم همزهو ءانيس ةريزج هبش وأ ناغام هحتف

 . قباسلا لصفلا يف لّصُف (رصم كلم

 دنع ةميدقلا ةيثحلا ةمصاعلا يف اهيلع رثع يتلا هتاحوتفل ةيثحلا ةيرامسملا ةخسنلا يف

 ١٠ يلاوح ىلإ دوعي صن يف 3 ايشودابك يف 8معطتتم اعمأ قوك زاخوب

 نم دمت كولمو ءامسأ ةمئاق نيب نم دجن «ءتتفم وه يذلاو :©”كلذ نم ركبأ وأ م.ق

 ةرسكلا ء 111-34310 عم ًاقباطم نوكي دق يذلا 113-84303 وعدملا برغلا ضرأ

 .(9) |ج -

 انام .ًابرح تضخ ودعلا يضارأ عيمج دض تقولا كلذ يف (وزنياماران) انأو ١

 ها كم ينيلوي كلم اليا انابال «يكغاب كلم اليأ انانوي .؟”برغلا ضرأ كلم اليا

 . . .رون «شيناك كلم ينوتوخ «(نييثحلا) يتاخ ضرأ كلم ابماب ؛ . . . . كلم اا

 . . .سراف كلم يكنشت «نييرومعلا كلم شاووراوكا [ادناخ شوروب كلم ناغاد]

 غارال روأ 2 . يششت .(سونامأ) راديس لابج كلم وبيكسا «ينامرأ كلم انيكادام

 .اهدعبامو ١١١ ص 4 5811 )١(
(5 2130 ”7 

 . صوصنلا نم ءامسألا حيقنت عم 215 ص . 19775 88 يف 5دإلع ىلع تدنتسا ةمجرتلا هذه (؟)

 . 4٠ 8 «.سمشلا بورغ - 5طان )7١737/84( ضرأ تا ثيح ال -5أةال-3 (5)

١" 



 كلم يكنبست ءرود ةنيدم كلم ليأ  انوشلا ,يكغين كلم ادنابروأ «غارال كلم

 يأ راخ ىلإ تاوقلاب تدهع ءًاعيمج مهتطقسأ اوفلاحت يذلا اكلم رشع ةعبس .اروشروك
 ىف ةمداقلا ةيزجلا نودت ةيناثلا ةرسكلاو .( []هن-ف يآ وروي وأ 812,-1 يآ  راه) 1طه:-1

 يتلا .نيمثلا دروزاللا رجح نمو ساحنو ةضف نم (ةميدق ةيدقن ةنزو :1216815) تاتنيلات

 . دكأ ىلإ تبلج

 دنسلا يداو يف رمران وأ ماران ماتخأ

 يف دنسلا يداو ةرمعتسم ةمصاع نم ةجرختسملا ماتخألا نم ةيناثلا ةعومجملا نيب نم

 دق يتلا ١١« و 5 نيتحوللا يف ةدوجوملا ةيلاتلا ةسمخلا ماتخألا تدجو . *(5كذ» ندع)

 أجهتي ماتخألا هذه يف مسالا نأ ظحول .ماتخألا هذه شوقنل ةيفرحلا ةمجرتلا ضرعأ

 )ع6 مأ رين كلذكو 113:-1/73 ارين . رامو 30351 ورام «308,2 رين : فلتخم لكشب
 . م 0

 (ةيقرشلا ) ةضفخنملا ضرألل» (75 لكشلا ؛0 قحلملاو 1,6 ةحوللا ) لوألا متخلا

 ؛ . دكأ ضرأ توغ ءارين («براحم» وأ 0008 وأ 0ائ1) ثرغلا

 رين) ةقيمعلا هايملا ديس» ىنعم يطعتل ** دوقنلا ىلع تكس 7/653 نأ حضاولا نم

 . ةيتيركسنسلا ىف اناياران لا «(3

 (76 لكشلا .5 قحلملاو ١١-١١ , ةةحوللا) يناثلا متخلا

 ليفلا متخ

 يف يبونجلا لهسلا اهب دوصقملا ناكو لهسلا ضرأ وأ لهسلا ةفاح ينعت ةيرموسلا يف -15010 ندع *

 . (عجارملا) قارعلا

 ةحطسملاو ةيناوطسألا ماتخألا ترهظ لب «دوقن دوجو ىلإ ريشي ام رصعلا كلذ يف نكي مل *#

 . ةيرجحلا وأ ةينيطلا وأ ةيندعملا ءايشألا فلتخم نم ةعونصملا

١ 



 : أرقي يسيئرلا هراعشك ليفلاب متخلا اذه

 «/م0003 مأ ترغلا ءارين رام كلملا-نود قيفر»

 وذ < نورقلا وذ يربلا روثلا» وأ 88351 يسمأ ةيرموسلا يف ىعدي يذلا «ليفلا انه

 ىعدي ليفلا .ماران مسا يف روثلا رصنع لجأل دروأ هنأ حضاولا نم «باينألا وأ نانسألا

 6!8مطعو ةيقيرغإلا نم قتشم هل رصاعملا انمساو «ميظعلا روثلا» قرشلا يف نايحألا ضعب

 9١. لكشلا  متخلا يف رركتي ![3:-8170108 مسا .«روث » ىنعمب ةيماسلا 31عماط نم

 (ا/ا/ لكشلا 26ه قحلملاو ٠١١ ١ ةحوللا) ثلاثلا متخلا

 نج ةقيمعلا هايملا ديس .فةءارألا «توغلا نبا 6ديسلا .ءورام كلملا نود قيفرا

 .؟(نوجرس) 0

 «نبا' ب نيرخأتملا نييلبابلاو *سودينوبان لبق نم ىعدي ماران نأ ركذلاب ريدجلا نم
 0 1 .نوح

00 210000 

 ىلوألا ةينوعرفلا ةلالسلل دنسلا يداو ماتخأ

 م.ق 756080 - 714١ اقوأ بك ردوش ىلإ ءامران نم

 .رازاثلاب هنبال مكحلا كرتو ءرمقلا هلإ ةدابعل ةوعدلاو ةينيدلا



 (؟,١١ ةحوللا) عبارلا متخلا

 «(8كذم ندع وأ) دكأ ديس .2/6,2 ارين نوعرفلا يوامسلا ؛كلملا نود قيفر»

 .رمنلا متخ ١١(2 ةحوللا 5 ,” ماقرألا) سماخلا متخلا

 نم 5 قحلملا يف متنخلا اذه «رمنلا ضرأ توغ ديسلا ءورام كلملا-نود قيفر»

 . رام ران ىلإ دوعي هنأ حضاولا

 ةيدنهلا اديفلا رامران ءناطيشلا كلملا» ماران

 ءالؤه نم ديدعلا نأل  ماران اهنش هذهك ةلماش ةيلهأ ًابورح رابتعالا رظنب نيذخآ

 ارامران كلملا هنأ يل ودبي - نييشحلا لثم «ةيرآوأ ةيرموس لوصأ تاذرسأ نم اوناك كولملا

 ٠ نييرآلا كهنأ يذلا «ناطيش# كلمك ةيدنهلا ةيديقلا ديشانألا ىف هيلإ راشملا

 : ىنغت ةيديقلا ةمينرتلا هذه . 21003 اردنإ» هترمد يلاتلابو .«سكودئرألا

 لع «هيحبذتل ان:زهاده1[0 يتناياجروأ نم هتورث لكب ارامران تبلج يتلا ءاردنإ تنأ»

 « . مطحتت نيطايشلا

 ةسيئرلا هتعلق مساب حوضوب ًاتبثم ودبي «يرصملا رامران ؤأ «ماران كلملا عم هقباطت انه

 ل «يرآلا يأ ءيرموسلا مسالا يه “ ا8” نأل .ةرصتتملا-روأ وأ يتناياجروأ ةامسملا

 يماسلا مسالا اهنوك تايروشآلا ءاملع ضرتفي يتلا ؛ةيماسلا ١ خاءادلان وأ ةاءاعد9 دكأ

 يف رامران نأ ىرن فوسو «(وزنيا  ماران) وزنيا مارنل ةينيدفارلا ةمصاعلا 8ع دكأل

 كولم نم كلم يأ نم رثكأ مارانو .«آل,61 يروأ كلم» هسفن ىلع قلطي ةيرصملا هتحول

 هدادترا ىلع ليلدكو ةينيدفارلا هشوقن يف ةيماس تاحلطصم ىنبت .ةينوجرسلا هتلالس

 اهنع تفشك هل مدقت يتلا ةيرشبلا يحاضألا .يماسلا رمقلا هلإ ىنبت هنأ انيأر يعجرلا

 . روأ يف تاييقنتلا

 ىفو ةميظعلا هتحول ىف رامران ك هسفن وه اهروص همكح دسافمو ةرمدملا هتيصخش

 ,الاظءو - 0١4" 8ع(١)
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 ةعطقملا هاياحض قوف ًاذذلتم لمأتيه يف يذلا ءيرجحلا ةطلسلا ناجلوص

 !1/1100- هنوك ةيتيركلا هتروطسأ انيأر امك «ةسيئرلا هتفص ىه ةعيظفلا هتيريمدتو . سوؤرلا

 رصم يف «رامارات» ك ماران شوقن

 لاكشألا 2١7 ةحوللا) ةميظعلا رصنلا ةحول وه رصم يف رامرانل يسيئرلا بصنلا

 يسونبأ حول ىلع همساو .سلوب ونوكاريه نم امهالك ءيرجحلا هناجلوصو (18 6

 ضعب نع ًالضفو . سوديبأ يف «هربق» يف تدجو ةيئيط ماتخأو « ةديدع تايرهزمو

 لوأل نآلا أرقت يتلا ؛ةميظعلا هتحول ىلع تاميقرلا وأ ةريصقلا ةيروصلا  ةيطخلا شوقنلا

 امنيب نآلا ىتح رصم يف هل شوقن ةيأ ىلع رثعي مل هنأ ودبي ءهمسا تامالعو «ةرم

 . ةليوطلا شوقنلا نم ديدعلا اوكرت ةلالسلا يف هؤافلخ

 عم هقباطت دكؤتو ناغام كلم ىلع هرصنب لفتحت رامران ةحول شوقن

 ينيدفارلا «ماراند

 ًاشوقن يوحي يذلا ديحولا يرصملا هبصن ًايلمع يه يتلا )ةعئارلا هرصن ةحول

 تنود «ةرم لوأل اهزومر نآلا تّلح يتلا ءاهتاباتك نأ فشك «درجملا همسا ىلإ ةفاضإلاب

 ماران يرموسلا روطاربمالا عم هقباطت ةوقب دكؤي كلذو «ناغام كلم ىلع هرصنب لافتحالا

 يداو يف ةيروطاربمالا هشوقن يف ناغام هحتفب رارمتساب رخافتي يذلا «ينيدفارلا

 .نيدفارلا

 لكشب تعضوو . 18948 ماع «رقصلا ةنيدم وأ سلوبونوكاريه يف 1.5 011511 ديسلا اهفشتكا )١(
 ٠٠-١891١١ «سلوبونوكاريه يف يرتيب . ف ريسلا لبق نم ماع
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 م.ق 5٠٠١ ورْنيا مارنل رصنلا ةلسم

 .ىلعألا نم قيلعتلا يتلتع تاذ ةيلحملا ةيرصملا ةحوللا لكش ىلع لمع بصنلا اذه

 نوللا رضخأ يساحن رجح وهو : تياكلملا انه) ناولألا نحسل هطسو يف نحص عم

 يداوو ءرصم يف ًاعئاش ةنيزلا ضارغأل اهمادختسا ناك ؛(مجرتملا - شوقنلا يف لمعتسي

 ىلع ةحوللا حطس ةيقب .اذه انموي ىتح قرشلا يف كلذك لازن الو . خيراتلا لبق نيدفارلا

 . ةيفيلغوريهلا تامالعلا ضعبو .دهاشمو .لاكشأب نفبو ةقدب شقن نيبناجلا
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 لكشلا ١8

 فلخل ا١ نم :رامران رصن ةحول

 .ةبكرملا ةيرموسلا تاموسرلا يف امك بتر (أ ١7« ةحوللا رظنا) اههجو وأ اهتمدقم

 يرشبلا سأرلا يذ روثلا تحت «ىلوألا ةرجحلا يف .ةيقفأ طوطخب ةلصفنم تارجح ىلإ

 يف ىلفسلا رصم جات ًايدترم كلملا روصي روثلا يسأر نيب راطإ يف همسا عم رامران راعش
 ءالعن وروأ ل يرموسلا يروصلا  طخلا لمحي ىنبم وأ ةعلق نم مداق بكوملا . بكوم

 ةيدنهلا اديقلا يف ىعدت يتلا «ةريهشلا هتعلق اهنأ ضرتفملا نم ؛««سراح» ينعت

 نم لكشتي» يرتيب . ف ريسلا هضرتفا بكوملا اذه .2 «رامران ةعلق» ««يتناياجروأ»
 كلملا « 126[ تيث ىلعألا نهاكلا «تايارلا نولمحي (تاعطاقم وأ) تايالو ءامعز ةعبرأ

 مهنأ ودبي .هفلخ نم «كلملا مداخ» و ,(همامأ همسال ةيفيلغوريهلا تامالعلا عم) ريم ران

 م4617 لك ظا/(1)
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 يعطقمو نيديقم ءادعألا ثثج يقلتست بكوملا مامأ .060 بد يمس ىنبم نم نوتآ

 ًافصو اهالعأ يف .«'ةيحتلم اهعيمج ؛لجرألا نيب ةعوضوملا سوؤرلا . سوؤرلا
 ضوح طوحت اهقانعأ «(رمنلاب هيبش لمج) نايفارخ ناناويح كئلوأ تحت .ًايفيلغو ريه
 ودع ىلع أطيو ةراجحلا ًارثان انصح مطحي «ماران ىلإ زمري ءروشلا اهلفسأ .ناولألا

 9 . ةنيدملا مسال ةيفيلغوريهلا ةمالعلا اهنأ ضرتفي نصحلا لخاد ةروصلا . براه

 ةعبقب كلملا رهظُت «هتاذ ىلعألا يف مسالاو روثلا راعشب (ب ١7 ةحوللا)ةيفلخلا

 ىنميلا هديب عوفرم حمربو «ىرسيلا ديلاب هودع ةيصان ىلع اكسمن ةليوط ةيثحو ةيرموس

 بآلُك ةطساوب ًاكسام سمشلا رقص ةمّدقملا يف .همداخ هفلخ نمو ءهودع برضب مهي
 25٠٠٠ ل ةيفيلغو ريهلا ةمالعلا لّثمت اهنأ ضرتفي تسلا تاتابنلاو «هفنأ نم ريسألا ودعلا

 رعق يفو . همسا ىلع لدت ةيفيلغو ريه ةمالع ريسألا فلخ . ىرسألا ددع ىلإ ريشت

 .نابراه ناودع ةرجحلا

 ناغام ىلع هرصن ىلع ةلادلا رامران ةحول شوقن ريسفت

 تايارو تاميقر ىلع ةروفحملا ةريبكلا ةيخيراتلا ةيمهألا تاذ شوقنلا هذه

 طخلاب تبتك اهنأ نآلا فشتكا ؛رامران ةحول يف تروص دهاشمو ةديدع تايصخش

 يسايقلا يطخلا عونلا ىلإ دئاعلا ؛مدختسملا يرموسلا طخلا .ةيرموسلا ةغللابو يرموسلا

 ةيروص طوطخ نم نوكتم هنأ دكؤملا نم «نيدفارلا يداو يف ةينوجرسلا ةرتفلل داتعملا

 8/18- مسا يف 103 ةنيفسلا ةمالع لثم ءيروص ريثأت لجأ نم ًامامت يعقاو لكشب تمسر

 ةيطخلا ةيرموسلا لاكشألا نم الدب ةيناشلا ةيارلا ىلع بئذلا وأ دسألا ةمالعو 0

 . ةعيرسلا ةباتكلا يف ةرصتخملاو

 اهنأ ول امك «سكاعملا هاجتالاب يه ةيرموسلا ةباتكلا نأ ًاضيأ ةظحالملاب ريدجلا نمو

 سكاعملا هاجتالاب وأ «ةيرمقلا» ةءارقلا ىلع ةداتعملا ةيماسلا بوعشلا لبق نم أرقتل تيضفأ

 . ٠١ ص 0نأطعءاا,18(١)
 ©1/1214-2 وأ طئؤد143-5(ل ةيرموسلا ةيروصلا ةباتكلا لثمت ةروصلا )١(
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 نم نيميلا هاجتاب يرموسلا وأ يرآلا هاجتالاب وأ ؛ةيسمشلا » نم الدب «راسيلا ىلإ نيميلا نم

 راج .راسيلا

 يه امك ةمالع لك لكش لوألا رطسلا يف ءًاقباس امك .تعضو ؛يتاريسفت يف

 يف .نيميلا ىلإ راسيلا نم عضوت امدنع أرقت ثيحب ةبترم يرصملا بصنلا ىلع ةبوتكم
 رطسلا يف .نيدفارلا يداو يف ةيرموسلا ةباتكلا يف اهل ةلباقملا لاكشألا يناثلا رطسلا

 ةيرموسلا سيماوقلل ًاقفو ةينامورلا فرحألاب ةيرموسلا تامالعلل ةيتوصلا ميقلا ثلاثلا

 نمو عجارملاب اهيلع نهربم اهعيمج ؛ةيفرحلا ةمجرتلا عبارلا رطسلا يف .ةيسايقلا
 . ةيسايقلا ةيرموسلا سيماوقلا

 .ةسيئرلا شوقنلا .ةحوللا ةمدقم وأ هجو ىلع تدجو تاميقرلاو شوقنلا بلغأ

 . تايارلا ىلعو «ىتوملا ءادعألا ىلعأ ةدوجوم ءرامران مسا نع ًالضف

 تيملا ودعلا ىلع شقنلازومر كف

 .(أ 2١17 ةحوللا رظنا) ةحوللا هجول ىنميلا ةيوازلا ىلعأ عقي يرموسلا شقنلا اذه

 ءادعألا ثثج يفص قوف ةرشابمو «نميألا بناجلا ىلع يرشبلا هجولا يذ روثلا لفسأ

 ةمالع ىلع ىوتحي ىلعألا رطسلا «نيقشاعتم نيرطس يف شقنلا عقي .مهسوؤر ةعطقملا

 ةرجحلا مخاتي يذلا ىلعألا طخلا اهالعأب سمت (838) ةاوشملا هبشت ةمالعو . 848 ةنيفسلا

 ناذه .براقلا وأ ةنيفسلا لخاد يف ًايئزجو ًاليلق ضفخأ يناثلا رطسلاو «دهاشملا تاذ

 رطسلاو ءراسيلا ىلإ نيميلا نم لوألا رطسلا «ةميدقلا ةيقيرغإلا يف امك نآرقي ناطخلا

 يأ «ثارحملا ةقيرطب» وأ « “ 8نهرنونعمل علوم" ةقيرطب وأ نيمعلا ىلإ راسيلا نم ىناثلا

 امهل ناذللاو ءراسيلا ناهجاوي ناذللا نارقصلا . ثورحملا لقحلا ديداخأل ىبقاعتلا هاجتالاب
 هيلع بجت يذلا هاجتالا ارهظيل الخدأ امهنأ ودبي يناثلا رطسلا اذه تامالعب ةقالع
 يذلا كلملا رصن ىلإ ناريشي هسفن تقولا يف امهنأ عم «نيميلا ىلإ راسيلا نم يأ «ةءارقلا

 نآرقي ناطخلا ١4( لكشلا) زومرلا لح لودج يف . سمشلا رقص ةنايد نم ةحارص ناك

 .نيسوق نيب تعضو ةنكاسلا رقصلا ةمالعو «دحاو طخك



 لاجر# مهنوك سوؤرلا يعطقملا ىتوملا ءادعألا ءالؤه عقاولا يف شقنلا فصي كلذب

 .«سوؤرلا يعوطقملا نيتيملا ناغام

 “٠ ياو جمال أب <66

 م عل كم لرص م ل عجب
 |ئمدناولت ماذ'لع نىك“ لاآبإ) خ55 .151* .(ل[ب) الانا .ا*.85*

 (رويط) نوتّيم لاجر .ناكام : ةمجرتلا
 اهزومر لح عم ىتوملا ءادعألا قوف ةحوللا شوقن . 19 لكشلا

 هتيار شوقن

 هباقلأ اهنوك نآلا فشك رامران كلملا مامأ بكوملا يف تايارلا ىلع ةلومحملا تاراشلا

 ةتهابو ةريغص تامالعلا ضعب نأ مغر .«يرحب لهاع» و «يملاع روطاربما# ك ةيرموسلا

 قفو اهتمقرو «نيتنثا وأ ةدحاول ًامسر مدقأ انه . تاسدعلاب اهضحف دنع زيمتنت اهنإف

 يف طقف ةيئرم نوكت ةلماكلا ليصافتلا ١. مقرلا نوكت كلملا ىلإ برقألا «يلسلست بيترت

 نم ةرشابم عبطلل ةيكيناكيم ريوصت ةيلمع -011نإإلمع) ©01101الم5 لا ةقيرطب وأ لصألا

 لاكشألا ؛«(مجردملا-هضفرت ًءازجأو ربحلا لبقتت ًءازجأ يوحي ٍبّلَصُم ينيتاليج ملف
 . اهيوحت يتلا تامالعلا تاعومجمل دوعي تايارلا تاراشل ةفلتخملا

 . "47. ظعلكالال 8ه(١)

 "اال 8هءاط198(؟)

 ىرخاألا ةيرآلا تاملكلا يفو ةيزيلكنالاب اهرذج لوح ؟ 5 27/581 رظناو 14176 86 ء/١٠ 8 (*)

 . خلا . .(تيمم ءريصم .ءيس) 1218| 136 .8830 لاثملا ليبس ىلع

 .ل5(58)

 . 5 "ةىظع اكمل 0(8)

 ال/858 رظنا 5 ةيزيلكنإلا عمجلا ةقحال ردصمو عمجلا ةمالع ,«ةثالثد - )5(8 8.4735 444٠
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 (ًاثالث ةرّبكم) ؛ ." ماقرألا . رامران تايار . 7١ لكشلا

 )١( مقر ةيارلا سشقن زومر كف

 خلا . يشم را < هنا ىلع توي دق ةةل راتب عسرصلا هيلا .اهتلاااو

 شقنلا ةيقب عم «كلملا ٠ ةيرموسلا ةيروصلا - -ةيطخلا ةمالعلل ةيمذ لاثم هنأ نآلا ودبي

 سآرلا ةمالعلا رصتخملا لكشلا وه ليذلا ًاصقان يلامجإلا يجرانخلا لكشلا .اهلخاد

 ةفرعم «دحاو» ينعت ةيرموس ةمالع وه ليذلا امنيب ؛ .؟كلم» ىنعمب اهجات عم ةيرموسلا

 كلملا ةمالع لخاد اهبلغأ بتك ىتلا تامالعلا . روطاربمالا يأ ؛دحوألا 0 هنوك كلملا

 ْ .هالعأ امك اهتأرق

 اهل 06 امنيب «.شيك ةنيدملو «يروأ ضرأل دحوألا كلملا» هسفن ىلع قلطي رامران انه
 مارانو نوجرس ةمصاع عم تايروشآلا ءاملع اهقباطي يتلا . 81130 يماسلا اهفدارم

 ديفحو .يدكألا ينيدفارلا روطاربمالا ماران عم رامران شقنلا اذه قباطي ءكلذب . عقود

 وه «دحوألا كلملا ٠ هبقل يذلاو ,ناغام هحتفب ةيلبابلا هشوقن يف ىهابتي يذلا نوجرس

 . «روطاربما» ل ىفاكملا
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 0 ل 2( 84 ل

 + 41 حدس |
 آ1ءولو: الا[[' .ظ«١1* ال 581161.<15|15 !.انن 1.2 .م.4

 دحوألا كلملا .شيك ةنيدمو .(دكأ وأ) يروأ ضرأل :ريسفتلا

 ١ مقر . رامران ةيار شقن زومر لح . 3١ لكشلا

 " مقر ةيارلا شقن زومر كف

 يلوألا لكشلا نم رثكأ ةغيصب تمدق كلملا ىلع ةلادلا ةمالعلا .شقنلا اذه يف
 ثيح ««ةيبرغلا ضرألا» ىلع ةلادلا ؛دسألا ةمالع : دناستو مئالتتل ومنت اهنكل .داتعملا

 سأر نم الدب .دعب نع يلجلا اهقباطت يدؤتل لماكلا اهلكشب تمسر ةريخألا ةمالعلا
 سنم ةميقر يف امك ؛هنثارب عم دسألا سأرو «ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا يفام .دسألا

 .ًاقباس امك كلملا ةمالع نمض ًايئزج ةعوضوم ىرخألا تامالعلاو . ةيسونبألا

 بورغلا ضرأ .«ونايتو ةيبرغلا بورغلا ضرأ كلم»هسفن ىلع قلطي رامران انه
 اهأرقي) «دوسألا ضرأ» يه 1130 ونايت . يسلطألا لحاس عم طسوتملا يضارأ يه ةيبرغلا

 .نييرومعلا ضرأ وأ ىرغصلا ايسآ اهنوك تربتعا (7110ةمهاد وأ 11ل0ان تايروشآلا ءاملع

 ضرأ وأ ة:انتتن وروما ضرأ :اهتافيرعت نم ةدحاوو ؛ةيقينيفلا ايروس يه يتلاو

 020م3- بونج يف 1 83 انايت ةميدقلا نييثحلا ةنيدمب ةقالع اهل نأ لمتحملا نم .نييرومعلا

 . نييرومعلا ضرأ نمض تناك يتلا 3

 )١( 5”كىمك ظعلايشاا )6(.8,41١59418 509

 ١9 1546 رظنا «دحاولا» ًايفرح )5( 93158 ,8 7١8-1704 )1(.١8 8:4 ١7
 ووكا هر لاا 8 (6)

 م41 مر ؛ب"ابا/ 8. (:)

 ه١6



 1 ىو كلل 2 0 - ١

 2001011 مي مضض ©

 ةنصنمع 0000 0 ر
 (ةكومو.). ١ 0 ٠١ ا

 1)1عءولو: طم .ءاالإ ا ءملا# 11 دلال !.ان( 01

 كلملا .ونايت (ضرأل)و ةيبرفلا بورغلا ضرأل :ريسفتلا
 "7 مقر .رامرات ةيار شقن زومر لح . 7١ لكشلا

 4 و" مقر تايارلا شوقن زومر كف

 لحم لمحي يذلا .راعشلا اذه . هتاذ ماعلا يراعشلا لكشلا نالمحت ناتيارلا ناتاه

 ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا ةمالعلا لاثم هنأ رهاظلا نم .نيتيلوألا نيتيارلا ىف كلملا ةمالع

 انيأر امك ةيرموسلا ةمالعلا ««ديس» ةعوأ 83: راب بقللا ىلع لدتل ىعارلا اصعل «أ»

 رقصلاو « » ةيوازلا لكش ًاضيأ ةيرموسلا يف اهلو «نوعرف» يرصملا بقللا ردصم تناك
 .«سمشلا رقص طخ نوعرف# ك هبقلي هيلعتسي يذلا

 يناثلاو ءرحبلا يفو ضرألا يف هتيروطاربما ىلإ ريشي لوألا .ًاليلق نافلتخي ناشقنلا
 . ةيملاعلا ةيرحبلا هتيروطاربما ىلإ

 هايملاو يضارألل ميظعلا رحبلا ديس » هسفن ىلع رامران قلطي مقر ةيارلا ىلع انه

 )8٠ 8)1١"؛ 8ع 461١.

 , مالا ١ 8رباككم 5(8)

 , 97717577١ ص 8.و ؛ةيسونبألا سنم ةميقرو 4٠٠ ص 13. رظنا ةقالعلا لوح(*)

 ةيتوصلا ميقلا يطعت حورشلا لوادج .51118 أرقت يتلا ,ةمالعلا فعاضُت دسألا تحت ناتبرضلا

 1/11)نراقو ٠ خلا خلع قمن ثا ةتان,!1ةكأان, ثللتان1 511, 1210-10-11 ك1 8-3-1ا) ك ةلمتحملا

 . ةيرحبلا 1162114158 ضرأب ةقالع اهل نوكت نأ لمتحملا نم . 7١ ١١548 ص
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 .«رحبلا ديس ل هتاذ يرموسلا بقللاو اهتاذ ةيرموسلا ةمالعلا مدختسيو «رقصلا نوعرفلا

 ان:ةكا» شاروي ةلالس «نييرآلا راحبلا ةرطابأ هفالسأ لبق نم مدختست تناك اهنأ انيأر امك

 قامعألا ىعفأ وأ .«ةميظعلا ةكمسلا# ةمالع يأ ««رحبلا ديس# ل ىلوألا ةيقينيفلا

 .؟ةعبسلا راحبللو ضرألل ميظعلار حبلا ديس» هسفن ىلع قلطي ةعبارلا هتيار ىلع . ةيرحبلا
 )١( . بقللا اذهل فورعم دوجو مدقأ

 نوعرفلا قباطت يباجيإ لكشب دكؤت اهشوقنو اهتاراعشب عبرألا رامران تايار «كلذب
 رحيبلا ديسو ءورامألو «ةيبرغلا بورغلا ضرألو «٠ شيك .دكأل دحوألا كلملا» رامران

 ديفح ؛ماران ينيدفارلا روطاربمالا عم «ناغام حتافو ءرقصلا نوعرفلا «(نيرحبلا) ميظعلا

 يداو يف هشوقن يف نودم وه امك ؛ناغام حتافو عضرألا راطقأ عبرأو دكأ كلم نوجرس

 .نيدفارلا

0 2 
 تي هدم عم د 7117

 حمص هه ءأالاا ملول خلالإلا ءللال  .طهلاخ

 رقمصلا نوعرفلا :ميظعلا رحبلا ديس .هايملاو يضارألل :ريسفتلا

 ؛ ,؟ مقر رامران تايار شقن زومر لح . "4 لكشلا

 11« دااع :

 رامران قفارم ىلع شقنلا

 لدانصلا نم ًاجوز هنأ ودبي ام ًالماح .كلملا فلخ قفارملا قوف يرموسلا شقنلا

 سمش تناك اذإ اميف ايلعلا ةمالعلل ًاقبط ,71'2ط21-لاد وأ !؟0-لاد وأ 8:أرقي قيربأو

 قطانم ١ «ةعبسلا مألا راهنألا» ىلإ ريشت كلت نكل ةيدنهلا اديقلا يف درت مل «ةعبسلاراحبلا )١(
 «ةعبسلا نيطايشلا ١ ءسمشلا هلآلا ةبرعل «ةعبسلا سارفألا» «ةعبسلا رشبلا سانجأ» «ةعبسلا ضرألا

 .«ةعبسلا ءامكحلا» و «ةعبسلا رانلا ةهلإ» «ةعبسلا عوبسألا مايأ»
 .اهدعب امو 048 الك م1) و ا/لمىا/* 80. (9)
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 ضكارلا» يأ «هتاذ ءيشلا ناينعي نيبكرملا الك نكل ؛ عاعشإلا ةينامث وأ عاعشإلا ةيسادس

 . هفئاظو لثمي كلذ نأ حضاولا نمو 227 مامألا ىلإ

 هشوقن يف امك «ناد نونامد ك رامران ةحول ىلع ريسألا ناغام ميعز مسا

 ةينيدفارلا

 (ب ١7 ةحوللا) ةحوللا هتيفلخ ىلع موسرملا ريسألا ناغام ميعزل يصخشلا مسالا

 راطإب طاحم .عوفرملا هنا وص عم رامران كلملا اهكسمي هتيصان عم عوكرلا عضو يف

 .2 «لجرلا » ةيرموسلا ةمالعلا راطإلا اذه قوف « ليطتسم

 ثيح ًادج ةقيقد انه ةحوللا ىلع تامالعلا .«ناد_ونام» ةينيدفارلا ماران شوقن خسن

 ام : أرقي هنأ ودبي مسالا نكل «تاسدعلا مادختساب ىتح هزومر كف ليحتسي اهنم ديدعلا

 .ناد نون

 ناد - ونام هحتفب ةصاخلا وزنيا- ماران ةخسن

 ةيلبابلاو ةيرموسلا هتانودم يف

 ىلع هرصن لوح ؛.«رامران» ك رصم يف مارانل يلصألا شقنلا زومر لحو فاشتكاب

 ءةيرموسلا هشوقن يف ماران رصن ةياور عم هتنراقم نآلا انل يرورضلا نم .ناغام كلم

 . رامران عم ماران قباطت لهذم لكشب دكؤت اهنأل

 نم ًادحاو ناغام كلم ىلع هرصن ربتعي نيدفارلا يداو يف وزنيا ماران روطاربمالا

 يف كلذك نودو «نيدفارلا يداو يف هتانودم يف هيلإ ريشي ًارارم هنأل «هتاراصتنا مظعأ

 )١( 8.0رالم قع لا .8 73١

 وللا (؟) 18 .
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  وراش) نج كلملا نبا ءوزنيا مارانا :ةيلبابلا ةيلوحلا لوقت .ةقحاللا لباب ةيلوح

 تعضخ ) ناغام ةنيدم كلم . . . وناد-ونامو ءهراس ناغام ةنيدم دض . . . . . (نج

 اندوزتو :«ةنيدم١ نم ًالدب «ضرأ» ةملك مدختست اهنكل ؛هسفن رمألا رركت «علاوطلا»

 نزمأ» هنأ يعدي ماليع يف مارانل لائمت ةدعاق ىلعو .هالعأ نيسوق نيب ةعوضوملا ةلمجلاب

 (© «دالبلا كلت هحتف دنع# ناغام ديس [وناد] . . ونام

 رصم كلم سنم نكي مل ماران وأ رامران دي ىلع موزهملا ناغام كلم

 نأ يرصملا هبصن ىلع هسفن ماران وأ رامران كلملا ةداهشب ريبك حوضوب ضرع دقل

 ضرتفي ناك امك .نكي مل .همزه يذلا ناغام كلم (وناد_ ونام وأ ) ناد-نونام كلملا

 ىلإ ةفاضإلاب .٠ سكعلا ىلع .هوبأ ناك هنأ اندجو يذلا ءهرصم كلم سنم .نآلا ىتح

 نييلحملا ناكسلا لاثم ىلع رامران ةحول يف موسرم اذه ناغام كلم «هدالب مساو همسا

 . هطسو ىلع طويخ نمآلإ ًايراع ناك دهاشملا يف نيرخآلا

 يداو كلم (نبس .وأ) ءوزنيا . ماران» عم قباطتيرصم كلم ءهرامرات»

 ميظعلا :نوجرس» ديفحو (سنم وأ) ءوسوت- سنام» نبا :نيدفارلا

  ماران ينيدفارلا روطاربمالا عم يرصملا رامران كلملا قباطت ةعطاق ةروصب انررق كلذب

 نوجرس نبا ناك يذلا ءوسوت سنام ينيدفارلا روطاربمالا نبا ««(نيس  ماران وأ) وزنيا
 ةيمسرلا كولملا مئاوق نم «نيدفارلا يداوو رصم يف مهبصنل ةنمازم ةيقئاثو ةلدأب «ميظعلا

 دوجو نإ . نيدفارلا يداو يف وسوت سنام ةلالسل ةدئاعلا كلت نمو رصم يف سنم ةلالسل

 )١ ؟ليلس» ىنعمب «نبا) انه( .

 )( ”8 275 100.اهدعبامو

 )7 )9”؟"ة؟ 1طآ م,” 515 456 ل(١95١هر) 5 11كعوبطط»ط .
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 دهعلا يلو ناك هنأ ضرتفي «هيبأ مسا « 8138 نام عم بوانتلاب «ماتخألا ضعب يف همسا

 . هيبأ ةخوخيش يف تقولا نم ةرتفل

 وسوت سنام ةلالس كولم بقاعت عم رصم يف سنم ةلالس كولم بقاعت ليلدلا اذه

 .ةمداقلا لوصفلا يف ضرعي نيدفارلا يداو يف
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 تصاخلا لصفلا

 :عم قباطتي تنخ وأ ينوغ ؛ينوغ ريش «يناغ :ثلاثلا ةلالسلا كلم

 ةلالس يف ثلاشثلا كلملا يريا- ناغ وأ ء:ينوغ وأ يناغ راش .يناغ

 يف هشوقن زومر كف عم+ م.ق 1084 وحن نيدفارلا يداو يف سنام
 ىلوألا ةرملل دنسلا يداوو رصم
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 رامران نبا هنأ فشك 158686 تنخ وأ ينوغ «يناغ «سنم ةلالس يف *ثلاثلا كلملا
 دنسلا يداوو رصم يف ةيرموسلا هشوقن . سنام وأ سنم ديفحكو مكحلا يف هفلخ يذلا

 شرعلا هثالتعا لبق هنأ تفشك دنسلا يداو يف هماتخخأ .ىلوألا ةرملل اهزومر تكف

 ةداعلل ًاقبط هدلاو مكح تحت دنسلا ةرمعتسمل دهعلل ًايلوو ًامكاح ناك يروطاربمالا

 اوشايراه وأ [7:نة3508 شاروي يرموسلا روطاربمالا لبق نم ةررقملا ةميدقلا ةيرموسلا

 .م. ق ١1/6" وحن ةرمعتسملا هذه دجوأ يذلا لكورر ةكااو

 اهتبث «ةينيدفارلا ةلالسلا وسوت سنام عم ةيرصملا ةلالسلا سنمل ماعلا قباطتلا اذه

 ةينيدفارلاو ةيرصملا نيتلالسلا كلتل ةيمسرلا كولملا مئاوقل نراقملا لودجلا يف يوتل
 كولملا مئاوقب ةدكؤم «ةينيدفارلاو ةيرصملا نيتلالسلا كلتل ةيمسرلا كولملا مئاوقب ةدكؤم

 نييرصملا نيكلملاب قّلعتي ام ادع ام ًاقلطم قفاوتلا ناك  ةيدنهلا تايلوحلا نم ةيمسرلا نييرآلا
 يف نيروطاربما اسيلو رصم يف نييلحم نيكلم ءًايضارتفا ءاناك نيذللا «عباسلاو سداسلا

 سنم ةلالس يف رامران ةفيلخو ثلاثلا كلملا نأ ظحول لودجلا كلذ نم . نيدفارلا يداو

 1016065 سنكتكو «تايرصملا ءاملعل ةبسنلاب 168686 تنخ كلملا وعدملا وه رصم ىف

 وأ 0همهذ ءنآلا دجنس امك همسا بتكي ةيرصملا هبصن ىلع نكل ءوثينام همئاق ىف

 .01113-588 و 51185-(نان11- 1ع“ نم

 )774١1-*7197( مكح يذلا (يرش يلك راش) كلملا هنبإ وه نيس مارن فلخ يذلا يدكالا كلملا *

 سيلو ةطلسلا هيلوت دعب بقللا اذه ىلع لصح هنأ حضاوو . (كولملا لك كلم) همسا ىنعمو ءم.ق

 اهدعبو ةطلسلا همّلست ءانثأ تبشن يتلا تاروشلا دامخإب لفاح نرق عبر مكحو .ةدالولا نمز ذنم

 . (عجارملا)
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 وعدملا ؛(يروأ ) تر-ينوغ راش وا يناغ- راش ؛ءسنم ةلالس يف ثلاثلا كلملا

 -سنام ةلالس يف ثلاثلا كلملا عم قباطتي ءريز» وأ ءسنكنك» وأ «تنخد

 .ةيدنهلاو ةينيدفارلا مئاوقلا يف وسوت

 ةمئاق يف سنكنك وأ تنخ كلملا وعدملا ءرصم يف سنم ةلالسل ثلاثلا كلملا قباطت نإ

 لودجلا يف ضرع دق نيدفارلا يداو يف وسوت سنام ةلالسل ثلاثلا كلملا عم ءوئثينام

 . هالعأ

 ًاينيمخت تايروشآلا ءاملع هأرق وزنيأ -ماران ةفيلخو نبا مسا نيدفارلا يداو يف

 راش  يناغ-راش « يرراش  يلاغ راش «ير- راش  يناغ-راش : لثم ةفلتخم قرطبو

 ميظعلا هدج مسا ىلع يمس هنأ ظحول امكو . (وريأ -وأ) يريأ - راش  يناغ-راش و ٠ يلأ

 كلملا نوكي دق ينوغ راش وأ يناغ- راش وه انيأر امك يصخشلا همسا يذلا ءنوجرس

 وأ رخآلا فصنلا .«ينوغ وأ يناغ كلملا» أرقي همسا نم لوألا فصنلا «ينوغ وأ يناغ

 يريا- راش وأ 68-583 ير راش ةيرموسلاب ظفلي ال همسا نم بقللاب صاخلا ءزجلا

 ةمالعلاو «81ير كلملا وه كلذ« يريا لاغول وأ ير-لاغول ظفلي لب قطو عم

 ةينيدفارلا هتانودم يف كلملا اذه مسا أرقي كلذب . 8:لاد وديرأ ةميقلا ًاضيأ اهل ةريخألا

 . «(وديرأ وأ يريا وأ ) ير كلملا .(ينوغ وأ) يناغ كلملا»

 قرطب همسا انيطعت ةيسمشلا خسنلا امك .هذه همسا ةءارق معدت ةيدنهلا مئاوقلا

 وتير وأ آءان1[0 يتنوك وه كلذو «114ا-ل1غتج  وتير و آكانهاأ-ل1) تج  يتنوك : ةفلتخم

 . ةيرموسلا ير عم وتيرو .انهأ ةيرموسلا عم لداعتن يتنوك ثيح «رصتتملا» 1

 يريا - ناغ وأ يناثلا نج راش - ل ةدئاعلا دنسلا يداو مانخأ

 اذهل دوعت ةيلاتلا ةعبرألا ماتخألا تدجو دنسلا يداو ماتخأ نم ةيناثلا ةعومجملا يف

 لوألا متخلا يف . ةقحلملا يف لصفملا اهزومر كفو ١١١ ةحوللا يف ةحضوم .كللا

 يف . ماران هدلاو مكح تحت ضرتمفملا نم ,دنسلا يداو يف ؛كلملا نود قيفر#» وه يناثلاو

 ىلع هيف قلطي ثيح صاخ لكشب مهم يناثلا متخلا .«روطاربما» وه ىرخألا ماتخألا

 لحد



 كلم» كلذكو .ةيرموسلا ةمالعلابو رصم يف يجاعلا هحول يف امك .الأاذ يليد بقل هسفن

 يداو نأ ىلع ًانمض لدت كلذب ءرصم انيأر امك يه كلت , (1؟طدمةعوا) «شايماك ضرأ

 .رصمل «ةيزجلا عفدي ءًاعبات ناك دنسلا

 : يتآلاك أرقت ماتخألا هذه ىلع تانودملا

 8١( لكشلاو ١١,: ةحوللا) ١ مقر متخلا

 (ة.علان دكأ وأ ) 5كذ» ندع ضرأ يف نج راش كلملا نود قيفر»

 (87 لكشلاو 5.١1١ ةحوللا) ١ مقر متخلا

 (رصم) شايماك كلم ,يليد كلملا ةميظعلا شايماك كلم ء«ناغ كلملا_نود قيفر»

 ؟نج ترغلا متخ .ةميظعلا

 (78 لكشلاو " ١١« ةحوللا) 7 مقر متخلا

 «يناثلا نج ديسلا ؛دالبلا مكاح «يريا  ناغ»

 (ة عواد دكأ وأ) كلذو ندع ضرأ يف نج ديسلا»

 ةيرصملا تانودملا يف ثلاثلا كلملا مسا

 ات رز» و ؛تنخ» ك ةفاتخم قرطب أرقي ناك يذلا «؛ثلاثلا كلملا مسا ءرصم يف

 ىلع ةيناوطسا ماتخأب ةعوبطم ةيئيط ماتخأ ىلعو ةيجاع تاميقر ىلع دجو « 6267 - (»

 (؟١ ٠ 76 لاكشألا رظنا) سوديبأ يف هربق نم يرموسلا طمنلا

 ةباتكلاب ةبوتكم اهنأ يساسأ لكشبو ظحول ماتخألاو تاميقرلا هذه ىلع ةباتكلا

 .ةيرموسلا

 لدذي



 ١١ لكشلا ٠١١ لكشلا

 ثلاثلا كلملا ثلاثلا كلملل ةيجاع ةميقر

 ةيدنهلاو ةيرموسلا عم قفتت رصم يف ةيجاملا ةميقرلا ىلع ثلاثلا كلملا مسا ريسفت

 بترت امدنعو ؛ سكاعملا هاجتالاب بتك ١0( لكشلا رظنا) ةيجاعلا هتميقر ىلع شقنلا

 ميقلا اهل تفيضأ ثيح 77 لكشلا يف امك نوكتس نيميلا ىلإ راسيلا نم أرقتل تامالعلا

 لصألا كلذك تفشك «ةقباسلا تالاحلا يف امك ةمجرتلا عم ةلباقملا ةيرموسلا تامالعلاو

 . ةيرصملا ةيفيلغوريهلا تامالعلا نم ديزملل يرموسلا

 لجر (ينوغ وأ) يناغ كلملا ,؛هربق يف هيلع قلطأ وأ ؛هسفن ىلع كلملا قلطي انه
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 ورا اماما تعال 111 ع ©

 تم 5 رص وح
 ا1نولوز: .51| 4811.04 "ءلل1" 2[آءآ1 5.186 1179© م" . 5مهلا61* نالزلل

 .نوغ ديسلا تر (نوعرفلا تيب) ؛(سمشلا) . رقص لجر .يناغ كلملا :ريسفتلا
 ةيجاع ةميقر ىلع ثلاثلا كلملا مسا زومر كف . 737 لكشلا

 اذه يف أجهتي يذلا «سمشلا رقص طخ لجر» ك انه هبقل نأل ةميظع ةيمهأ هل كلذو

 ك كولملا مئاوق يف هل يسمش بقلك عقاولا يف قلطأ 03-2111 يرموسلا  يرصملا صنلا

 تاباتكلا نأ ةيناث رهظتو «ةيدنهلا تايلوحلا ةلاصأل ىرخأ ةلهذم ةداهش هذه . 2111-8

 تناك ةيدنهلا ةيئابفلألا ةباتكلا ىلإ ةيرموسلا ةيعطفملا ةباتكلا تخسنتسا يتلا ؛ةيدنهلا

 نأب ءنوجرس ميظعلا هدج «ةَّيمّس نع كلملا اذه لضافت كلذكو «ةيرموسلا عم ةهباشتم

 خسنلاب ًالهذم لازي ام قباطتلاو . 2ذاف-مه .هبقل يف ًازيمت رثكألا ءزجلا اذه هل تراتخا
 116 بقل عم قفاوت ىلع 10108 وتير ثيح ؛ حتافلا 80د بقل هيلع قلطت يتلا ةيرمقلا ةيدنهلا

 . 81(ل رصتخملا لكشلا وه 81 ينيدفارلا هبقل نأ ضرتفي اذه . يرصملا شقنلا اذه يف

 )8)1١  15917 8:4 17٠١6١(ةقيدح )588 ةيفيلغوريهلل يرموسلا ردصملا .

 . (روث) 12.08 ةيفيلغوريهلل يرموسلا ردصملا 71١5 8: ؛ "76 8 (؟)

 ةيرموسلا ةمالعلا هذهب هيلإ زمري يذلا ءيشلا . ةرقبلا ينرق نيب ةمالعلا هذه 05٠١ 8+ ؛ 5788 (5)

 . (ةملح) هنأ ضرتفي

 «لجر» - )5:( 5078:41١8

 . آ4ن ةميقلا ًاضيأ اهلو .٠١58 8ع؛ م" 5(8)
.66658+)5( 

 . 15141 8:4 75914 8. طبوأ 16017 8ع؛ 7978 (0)

 ,.هةؤلكم 85,4559 4(8)

 , 5ة8خ6 8ع؛0ا 9(8)
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 رصم يف ماتخألا ىلع ثلاثلا كلملا مسازومر كف

 يت  نج أجهتي كملل يصخشلا مسالا نأ ودبي ١1( لكشلا) ةينيطلا ماتخألا هذه يف
 تنخو ؛ةيدنهلا مئاوقلا يف اكان[ يتنوك هبقل عم قفاوتلاب «6ة81 يناغ نم ًالدب 10-0

 ريسفتلل تامالعلا هذه تبتر قفرملا لكشلا يف . ةقحاللا ةيرصملا تافيلغو ريهلا يف ا؟طعالا

 . قباسلا يف امك

2 6 
 ةسبمعم (ةا عدمت )»ع كي كال : هد

 ا1(ءد'او : اذان1(ال ! ث[5(]8 .ء.ل8* ]ل(11 4 نا[ ز/ ١.11 (هع خ1

 (ان وأ ) يت . نج ؛(غاس وأ ) تر . (سمشلا) رقص نبا (نوعرفلا) ديسلا :ريسفتلا

 ماتخألا ىلع ثلاثلا كلملا مسا زومر ككف "8 . لكشلا

 131( تر سمشلا  رّمص نبا ؛(نوعرفلا) هانئ وروب لا» هسفن ىلع قلطي كلملا انه

 هنأ ظحاليس (77 لكشلا رظنا) متخلا نم ةيلاتلا ةرجحلا يف هنأ مهملا نمو . 61803 يتنغ
 ةيسمشلا هباقلا عم قفاوتلاب ءهل يسمش بقلك 1814-21108 ىرخأ ةرم هسفن ىلع قلطي

 . 1( و آ)1!ذمه ةيدنهلا

 .قمت5مؤ-مكمال ىكلل؟ 8ع؛ب”" حمه )١(8
 1/3140 و ,77 لكشلا ال/508 : 4 ةحرللا /8/541) يف :مةئ ةمالعلا هذه نراقو ء 5958 (؟)

 . ١48

 2.7١ م8 ب م8(

 . قباسلا يف امك (1)

 . يرصملا نوجرس شقن يف قباسلا يف امك 187 8 (6)
 يتلا (بقثم) 15 ةيرموسلا ةمالعلل يرصملا يلحملا لكشلا ودبت ةمالعلا هذه ١146 8 ؛!ل58()

 بقثملا ةروص تربتعا 75' ةيئابفلألا اهتميقب ةمالعلا هذه ةيرصملا يفو ؟حيطي « قوسي١ب فرعت

 . رجحلا ةمالع (113) ةيرموسلا يف أرقت نأ نكمي ةمالعلا هذه نكل . 14 011 نراق «يرجحلا

 اكك



 هيلع قلطي ةيرصملا هشوقن يف رصم يف سنم ةلالس يف ثلاثلا كلملا نأ دجن كلذب

 مئاوق يفو «نيدفارلا يداو يف وسوت سنام ةلالسل ثلاثلا كلملل اهتاذ باقلألاو مسالا

 . ةيدنهلا تايلحملا يف نييرآلا كولملا

 /ا١6





 عساتلا لصفلا

 كلملا عم قباطتي « 282281 دغايد : سنم ةلالس يف عبارلا كلملا

 زومر كف عم )١( ممق ؟هى١5وحن ىوسوت - سنام» ةلالس يف عيارلا

 ةيدنسلا ماتخألاو ةيرصملا بصنلا ىلع همسا

 50١. ص ال/546 (1)

١665 





 «شيك ةيلوح يف ةيلبابلا مئاوقلا يف 18183 همسا أجهتي وسوت سنام ةلالس يف عبارلا كلملا

 .نيدفارلا يداو يف هل شوقن ةيأ ىلع رثعي مل نكل

 لكشلا ٠6

 سنم ةلالس يف عبارلا كلملا ةلسم رصم يف 2 تيز عبارلا كلملا متخ

 ةافو بقع ةروث لالخ وأ «ةيسايسلا ىضوفلا نم ةريصق ةرتف لالخ مكحو زرب دقل
 ةلجعملا قئاس 863عأ وأ 8038-80381 وعدملا ةيدنهلا ةمئاقلا كلم لباقيو . ثلاثلا كلملا

 (مجرتملا -6[08,60ع6 -ةنعألا تاذ ةلجعلا وأ)

 يف 7١ , 54 لاكشألا رظنا «ةيرصملا بصنلا ىلع همسال حاتفمب اندمي ريخألا مسالا

 .ىعفألا ةمالعو سمشلا رقصب يسمشلا همسا بتك سنم ةلالس يف عبارلا كلملا نإف رصم

١ 



 ةيتوصلا ةميقلا اهل يتلا 838 وأ 83 عم .كلذب . دغ ةيتوصلا ةميقلا اهل ةريخألاو

 همسا عم قفاوتلاب مخ وأ 83810 همسا ىلع لصحن 010 ب ةعوبتملا سمشلا رقصل

 8طههذ ١,. لكشلا ريسفتلا لودج رظنا «ةيدنهلا مئاوقلا يف

 سنم ةلالس يف عبارلا كلملل دنسلا يداو متخ

 لكشلا يف ذهريسفتو ال , ١١ ةحوللا رظنا ءدنسلا ةرمعتسم نم هل دوعي ًامتخ تدجو

 : أرقي متخلا . 6 قحلملا ء8*“

 هفسار عش لذاتك مخ اذه ما: «ود. يروأ ضرأ يف رين ورام تيب نم يريا- غاب»

 . ايدنه ىنعم يطعيل نوينامهاربلا هعسو يذلا 85381 72005 يدنسلا

 -- حجل
 [ءولاون: 280 شا 10 0198 ٠

 1410-01 ور  يغ .(210 دغ سمشلا رقص نوعرف :ريسفتلا

 سنم ةلالس يف عبارلا كلملا متخ زومر كف ١". لكشلا

 )١(: 1604 8ىرخأ ميق يه 8انعو ال4 .

 "01 8ع 80(

 اهل ةقحاللا ةيرصملا يف يتلا ؛ةيوتلمو فرطلا ةقدتسم ةليوط اصع يه متخلا ىلع ةمالعلا هذه (")

 ,(9130) (طتمي -) 111 وأ 78) ةيرموسلا ةمالعلا اهنوك نآلا ظحالت . 77011 .1ا' وأ 18 ةميقلا

 اهنأ حضاولا نم آ!ا0 ةميق نكل .(ليوط) 1811 ةيزيلكنإلا ةملكلل يرموسلا ردصملا فشكي اذهو

 . ةدوصقملا

 نفي



 رشاعلا لصفلا

 عم قباطتي ندوأ ناد وأ ودود -ىلوألا ةلالسلا يف سماخلا كلملا

 عمد م.ق 10007 وحن نيدفارلا يداو يف سنام ةلالس يف ”ودود

 .ةرم لوأل اهزومر لحت دنسلا يداوو رصم يف ةيرموسلا هشوقن
 امك ويكسات وأ ايسات سمشلا كالمل هعرضت . "11530021005" هبقل

 ايناطيريو دنسلا يداو ؛ىرغصلا ايسآ ,ةيرموسلا شوقنلا يف

 « 00( توغو اناكاذ سكأ ةيرآلا هياقلاو ةميدقلا

 يتأي نوجرس ذنم لئاوألا ةسمخلا كولملا دعب هنأ نيدفارلا يداو يف ةيدكألا ةلالسلا لودج ركذي )١(

 عم ًاقفارتم اذه يتأيو ءال مأ ًاكولم مهنوكو مهمكح بارطضا يف مهعم كشلا لخادتي كولم ةتس

 منان .يغيغيا) مه ءافعضلا كولملا ءالؤهو «ةيدكألا ةيروطاربمالا مهفاعضإو نييتوكلا موجه

 . (عجارملا) . (لوروتوش) كورود وش ودود ؛ولوليا ءيمإ

 نفقا





 لبق نم 268 ند وعدملا ءناد وأ ودود «سنم ةلالس يف سماخلا نوعرفلا وأ كلملا

 ةباتكلا يف هنع ربعملا ريغ يتوصلا فرحلل ء اومدختسا :اننستت «نيذلا) تايرصملا ءاملع

 ىنغ رثكأ ًاماتخأو ًاشوقنو ةعئار ةيفاقث ًاراثآ رصم يف كرت (8 هنأ نآلا رهظيو ؛ةيفيلغو ريهلا

 .ةلهذم ةعورب عتمتي ١7( ةحوللا رظنا) هربقو . ىلوألا ةلالسلا يف رخآ نوعرف يأ نم

 ةنعارفلل هتبارق . هفالسأ نم يأ نم ًاروطت رثكأو ربكأو «تيناركلا ةراجحب فوصرم

 لوأل نآلا أرقت ) رصم يف ةيرموسلا هشوقن اهنع تفشك نآلا ىتح ةفورعملا ريغ نيقباسلا

 . نمزلا نم ةرتفل ًامكاح ناك ثيح ٠ دنسلا يداو ةرمعتسم يف هماتخأ عم قافتابو (ةرم

 وأ) « 6ةم-8:1 يريا ناغ وأ 6381 يناغ : سنم ةلالس يف ثلاثلا نوعرفلا نبا ناك

 فلخ شيك ةيلوحل ًاقبط يذلا «ينيدفارلا ودود روطاربمالا عم قباطتيو « (1686814 تنخ
 ولخ ةرتف اهنأب تفصو ثالشثلا تاونسلا هذه .هتافو نم تاونس ثالث دعب يناغ هدلاو

 قوطنملا) نخنخملا لكشلا عم قفتي ودود همسا نأ كلذ نم رثكألا .نيعدم عبرأب شرعلا

 . ةيدنهلا مئاوقلا يف اطان#لاد ك (مجرتملا -فنألا قيرط نع

 انامنو سكأ ليلس .نوجرس ىلعألا هذج امك ء«هسفن ىلع قلطأ هنأ مهملا نم

 يفو .6040 وأ 60 وأ « ان( توغ كلذكو «لوألا يرآلا وأ يرموسلا كلملا ( اناءاد5أ وأ)

 رظنا) 1ة5ءأو وأ « 1ةكاد ايسات سمشلا كالم ىلإ عرضتي يرصملا هربق شوقن نم ةدحاو

 ايسآ «نيدفارلا يداو يف مهمئامتو مهشوقن يف نويرموسلا لعف امك ( 5١٠ لكشلا

 . ةميدقلا ايناطيرب يفو .دنسلا يداو .«ىرغصلا

 قباطتي هنأ نآلا رهظي تايرصملا ءاملعل ةبسنلاب ؟ند» « سنم ةلالس يف سماخلا ثكلملا

 و١



 3 (شيك ةيلوح ةمئاق رظنا) ودنود وأ ودود .ءوسوت سنام ةلالس يف سماخلا كلملا عم

 . ةيدنهلا مئا وقلا يف 1111101 عمو

 سوديبأ نم ةميقر ىلع ند وأ ودود ةروص . 5" لكشلا

 دنسلا يداو يف ناد وأ ودود كلملا ماتخأ

 «ناد وأ ودود كلملل نيمتخ تدجو دنسلا يداو ماتخأ نم ةيناثلا ةعومجملا يف

 ىلإ ةفاضإلاب امهركذ يف ةقئاف ةيخيرات ةيمهأ امهل نامتخلا ناذه «(4 و 801١ ةحوللا)

 يذلا «6ةهن-8 يريا- يناغ هيبأ مسا كلذكو « 28ه ناد هفدارم كلذك ءودود همسا

 .نوجرس لثم ءهسفن يمسي هنأ ًاضيأ رهظيو «يناثلا نوجرس يأ «يناثلا يناغ هيلع قلطي

 .لوألا يرآلا وأ يرموسلا كلملا (اناانوأ وأ) آناءان5 سكأ ليلس

 : يلي امك أرقي ماتخألا ىلع نيودتلا . 0 قحلملا ىلإ ليحأ لصفملا ريسفتلا

 (84 لكشلاو 8 ١١« ةحوللا) ١ مقر متخلا

 . «دكأ ضرأ يف نهاكلا ديسلا متخ «يريا (ينوكوش وأ) يناغ نبا «ناد ودود»

 (86 لكشلاو 4.١١١ ةحوللا) ؟ مقر متخلا

 (ليلس وأ ) مكاح ,515-2165 نيس رين (ديس) و 402 اهأ تيبل يناثلا يناغ نبا «ناد»

 .؟(ثرغلا وأ) توغلا ء.سكأ

 اا/ك



 رصم يف هشوقنو ودود كلملا مسا

 .هعيقاوتو هماتخأ ىلإ ةفاضإلاب ًادج ةمهملا ةيخيراتلا شوقنلا نم ديدعلا كرت دقل

 ةرملل تمجرتو اهزومر تكف نآلا .نآلا ىتح أرقت ملو ةيرموسلاب تبتك اهعيمج يتلاو

 .ىلوألا

 هتامالع ريسفتو ودنود وأ ودود سماخلا كلملل يصخشلا مسالا

 شوقنلا يف انأ تدجو امك أرقي سماخلا كلملل يصخشلا مسالا ءرصم يف

 يف طبضلاب أجهتي هانيأر املثم كلذو « (ن) ودنود وأ ودود ك كلملا كلذك ةيرموسلا

 . (78 ص ل لباقملا لودجلا رظنا) نيدفارلا يداو يف هشوقن

 قف 8 2
 رصم يف سماخلا كلملا شوقن يف ودنود وأ ناد .ودود ل يصخشلا مسالا . 77 لكشلا

 يهو ةيفيلغوريهلا ؟ءارحصلا» ةمالع ةفعاضمب بتك يصخشلا مسالا اذه رصم يف

 يف ةمالعلا هذهل ةيتوصلا ةميقلا .(؟ 7” لكشلا رظنا ) دقع ثالثب ةريغص ةبضه وأ ةيبار

 ةيروص ةمالعك وأ ؛ةددحم ةمالعك تلمعتسا اهنأل نكل ؛ةفورعم نكت مل ةيرصملا

 رثكأل ةيتوصلا ةميقلا لمحت اهنأ تايرصملا ءاملع ضرتفا دقف ««ءارحص » ينعت تاملكل

 كلملا اذه مسا أرق كلذبو .5ءم6-0 يهو ءارحص ةملكل رصم يف ًاعويش تاملكلا

 . 56100 يتمس :ًاينيمخت

 ةحوللا ٠ قباسلا ردصملا (ع)١؟ 6 ةحوللا . ١ قباسلا ردصملا )م( ١١,26 ةحوللا 2١ طفل (ه)

 ال لال



 يف كلملا اذهل ةيرموسلا شوقنلا يف دجوت يتلاو ءانه «ءارحصلا : ةمالع نكل

 : ينعتو ند وأ ود ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا ةملكلل ًامامت يعقاولا مسرلا اهنأ دجو ءرصم
 لصألا ء,تحضوأ امك .؛يهو .(714 لكشلارظنا) . لت «بارتلا نم ماكر ءةيبار

 يف .؛خسلا . .عفترم ؛«ةيلمر لالت7 ىنعمل ان ةيزيلكنالا ةملكلل يرموسلا

 ربع توصلا اذه ىرجم يرجنو ؛ةيلمر .ةفض» ينعت 1!ةئائ ةيتيركسنسلا

 لكشلا اهنأ نآلا حضو ةيرصملا ةيفيلغوريهلا يف ثالثلا دقعلا .ىرخألا ةيرآلا تاغللا
 نيدفارلا يداو يف ةيرموسلا اهتللق يتلاو .ثلثم وأ ةرئاد لخاد تابرض ثالث مسرل ماتلا

 دكؤي تامالعلا قباطت نإو .(7 4 لكشلا رظنا) ةعيرسلا ةباتككلا لجأ نم ةيطخ ةروصب
 طاقنلا ثيح ؛(75 لكشلا ) ةيرصملا تايفيلغوريهلا خسن ضعب يف ةيلخادلا طاقنلاب ًاضيأ

 طاقنلا هذه (7 4 لجكشلا رظنا) ةيرموسلا قئاثولا ضعب يف ةمالعلا هذه يف كلذك تدجو
 . ةيبارلا ةمالع ىلع ىصح وأ بارت لامر وأ بوبح روصت اهنأ لمتحملا نم

 ةيرصملا تايفيلغوريهلا يف ند وأ ود ةيبارلا ةمالع

 ةيرصملاو ةيرموسلا يف ةقباطتمو :ةيرموسلا ربع اهزومر كفت

 لكشلا يف ةيرموسلا لالخ نم تفشتكا هذه ةيبارلا ةمالعل ةيرصملا ةيتوصلا ةميقلا

 ةيطخلا لاكشألا «لوألا رطسلا يف ةموسرم ةمالعلا هذهل ةيرصملا لاكشألا ثيح ؛ىلاتلا
 . ثلاثلا رطسلا يف ةريخألل ةيتوصلا ةميقلاو «يناثلا رطسلا يف ةيرموسلا

 .- محرعح
 تمس 0

 1عدلو : ال (هع طال“ ١, 2ائ (ىن انالال.١

 "4 لكشلا

 ةيرموسلا يف امك ند وأ ود - ةيرصملا يف ةيرموسلا ةيبارلا ةمالع

 )١( ١78  »4تاحوللا ٠١8 و .9461//8+ 4١1١رظنا ةمالعلا هذهل 18ن8 ةميق لوح 810 8/5 <
 46ا/ا/ ظعو 1451 8ءنراقو .

١4 



 ان ل ةيتوص ةميقك «ةيرصملا يف ًاقحال اهب ظفتحا يتلاو ةمالعلا هذهل 8١ ةميقلا

 ةمالعلا هذهل كلملا اذه شوقن ضعب يفو «نيتمقلا تاذ ةيبارلا ةمالعب ًانايحأ طبترت

 .ناتمق

 بتك ءرصم يف سنم ةلالس يف سمانخلا كلملل يصخشلا مسالا نأ كلذب ظحالي

 نود وأ ودود أرقي «ةيرموسلا ةغللاو طخلاب تبتك يتلا هشوقن يف «ةفعاضم ةيبار ةمالعب

 وسوت سنام ةلالس يف سماخ كلمك همسا عم قيقد يفرح قافتاب كلذب وهو .(ن) ود

 .نيدفارلا يداو يف

 يسمشلا همسا وأ هبقل ىلإ لوحتن نآلا

 «ناد» ك رسمت ءند» سنم ةلالس يف ودود ؛سماخلا كلملل يسمشلا بقللا

 76 لكشلا يف امك بتك سنم ةلالس يف سماخل! كملل يداعلا يسمشلا بقللا

 وأ 8-2/ ن- د :ك تايرصملا ءاملع لبق نم تأرقو . يفن ةمالعو دي ةمالعب ةيفيلغو ريهلاب

 هنع ربعملا ريغ يتوصلا فرحلا نأل ,2هص ناد نوكي دق ءانيأر امك ءكلذو 426م ًايديلقت

 .6سيلو 2 وه ةيقيئيفلاو ةيدنهلاو ةيرصملا ةيئابفلألا يف

 امهتوص ءامهلكشب اتقتشا ««ىفنملا' و ديلا » اتمالع «ناتيفيلغوريهلا الك نآلا

 لصأ نم اهنأ يوتل تضرع 722 اد اهتميق عم «ديلا » ةمالع .ةيرموسلا نم امهانعمو

 وأ ال ةيرصملا يف ينعت يتلا «يفنلا ةمالع وأ الان ون لا هذه ةهباشم ةقيرطبو )2١« يرموس

 ةملكلا ردصم اهنأ نآلا فشك يتلا « 20203 وأ 10 وأ الان ةيرموسلا يه .2) سيل

 . ةيرآلا تاغللا ةلئاع يف ١ فرح تاذ ةيبلسلا تاملكلا عيمجو 710غ وأ اله ةيزيلكنإلا

 . ؟ ةحوللا 55 77/5/4810 نراقو ١8 ةحوللا رظنا(١)

)3862 

 ةيدكألا تاملكلا نكل (اهدعب امو 78 .0048(17/8) © ةميق هلان يرموسلا . 1508 8414 8 (5)

 . ةيرموسلا يف 2 اهل ان ب يهتنت يتلا

١ 



 عطقمك وأ "ون ود وأ )ان .ادأرقي 2” 5 لكشلا يف وه امك يسمشلا هبقل كلذب

 ينعت ىرخالا ةيرآلا تافللاو ةيرصلا يف املك ةيرموسلا يف ناد. ند وأ ناد : دحاو

 . يصخشلا همسا يف امك هتاذ لكشلا هلف ٠ «(ند) هتميق تناك اذإ و أ 29 ريدق ءرابج»

 0 - ةيرموسلا يف يي ا بقل

 ا م ءاملع

 .؟0 لكشلا يف دري شقنلا اذه . 5-60ءاانأ أرق

 ماتخأ قودنص ءاطغ نم ند وأ ودود شقن 75 لكشلا

 يلي امك أرقي ةيرموسلا لالخ نم شقنلا اذه

 0 فيا
 كيريرلل

 دسم مامر. كيل مكبس زج األ

 انتل 128 (ه+ 2ال).:ؤلال لذا 8 ."_58. ١

 5+ لكشلا
 8ائ53127 بهاسوب بقلب ودنود شقن زومر كنف

 )1١( 124595 8])ان ةميق لوح ؛ 5717 8ع :8 51145 .

 .” شماهلا رظنا(؟)

(*) 78/5410 195 . 



 يرموسلا لصألا حوضوب فشكي رصم يف هشقن يف 853035 بهاسوب بقللا اذه

 هتيمهأ ىلإ ةفاضإلاب .ةقحاللا تاباتكلا يف [053ما05-310 لا يرصملا ودود بقلل

 يف هتضرع امل ًايفاضإ ًاليلد ثالثلا هتامالع عيمج يف رفوي كلذ يف وهف ةظوحلملا ةيخيراتلا

 لكشلا يف ةيرموسلا نم ةيرصملا ةيفيلغوريهلا قاقتشا يف «يرآلايرموسلا سوماقلا»
 لصاألا اهنأ ظحول ىعفأب ةيرموسلاب روصت يتلا 8ادوب ىلوألا ةمالعلا . ىنعملاو توصلاو
 ةكبشب روصتو «ةكبش2 53 ةيناثلا ةمالعلا ؛ اهتمالعو ىعفألل 1ةاد ةيرصملا ةميقلل يرموسلا

 : 0(502) وأ 1(5192) ةيرصملا ةيفيلغوريهلل يرموسلا لصألا اهنأ ظحول ةيرموسلا يف

 ةيرصملا يف اهانعم عم لبح (ةطوشنأ) ةورع روصت يتلا ةثلاثلا ةمالعلاو .اهتمالعو ةكبش

 فشكي ؛«ريبك دشح »ب ةطاحإلاو قيوطتلا ىنعم ربع يوناث لكشبو «ةقلح «ةرئاد «ةورع»

 عيمج اهل يتلا (ةموك : 118م ةيزيلكنإلا ةملكلا لصأ )1188 ةيرموسلا ةمالعلا نأ نآلا

 نآلا فشتكا 511 ةيدكألا ةيتوصلا اهتميقو 116م ةملك يناعم كلذكو يناعملا هذه

 وذ» ةلجعلا قئاس ىنعمب 5ا6اان ل ةيتوصلا ةميقلاو يرصملا مسالل لصألا اهنأ حوضوبو

 . ةيكلملا ءامسألل قوط وأ «ةنعألا

 يف ةيملاعلا هتيروطاربما ةفشاك ودنود وأ ودود كلملا ربق شوقن زومر كف
 امك ايسات سمشلا - كالمل هعرضتو هتوبأ ؛قرشلاو نيدفارلا يداو ؛برغلا

 خيراتلا لبق ام بصن يفو دنسلا يداوو ةيناجورتلا ةيرموسلا ماتخألا يف

 ءامدقلا نييناطيربلا دوّقن يفو

 تبتك رصم ىف هربق نم كلملا اذهل ىوصقلا ةيمهألا تاذ ةيخيراتلا شوقنلا

 وأ .هسفن بقلي شوقنلا هذه يف .ىلوألا ةرمللو انه نآلا اهزومر تّككفو ةيرموسلاب

 قورش نم دالبلا كلم : كلذك .«ىلفسلاو ايلعلا رصم كلم : ىلإ ةفاضإلاب .هوبقلي
  نج وأ اناغ كلملا نبا» و ؛برغلا كلم »و «برغلا يف سمشلا بورغ ىتح سمشلا

 قلطم لكشب هقباطي كلذو ءوسوت سنام وأ سنم ديفحو ثلاثلا كلملا وه كلذ .«ير

 ءايسات سمشلا  كالم هثعب لجأ نم عرضتي وهو .ود_ ند وأ ودود ينيدفارلا روطاربمالاب

 ١ما



 كد

 سوديبأ يفف ودود كلملا ربف

 1 قع



 لبق ام بصن يفو دنسلا يداوو ةيناجورتلا «ةيرموسلا ماتخألا يف امك غيصلا سفنبو

 ةدابع راشتناو يشفتب فاشتكالا اذه . ةميدقلا ايناطيرب يف م.ق ثلاثلا فلألل خيراتلا

 نوجرس ةلالس يف رصم يف (ةينامورلا لبق ام ةميدقلا ةيناطيربلا دوقنلا 1515 وهو) ايسات

 يذلا قيرطلا ىلإ ريشي هنأ ودبيو داليملا لبق ثلاثلا فلألا نم لوألا ءزجلا يف هذه سنم وأ

 قيرطلا ربع تلصو اهنأ تنيب امك) ةرتفلا كلت وحن ةميدقلا ايناطيرب نيدلا اذه لصو هب

  يرموسلا يملاعلا روطاربمالا اذهل نيدعتلا ةراجتو ةيلاينولوكلا تاطاشنلاو «يرحبلا

 . مادقملا يرصملا

 موسر عم اهضعب ةيسونبأو ةيجاع حاولأ ىلع اهبلغأ يف ترفح هذه ربقلا شوقن
 تانودملا هذه نم ظفح ام لضفأ يه ريسفتلاو رابتخالل انه ةراتخملا كلت . كلملل ةيصخش

 .ًانتفم اهنم ريثكلا ناك يتلا

 ودنود وأ ودود كلملل ةيرصملا شوقنلازومر كف

 نأ ىلع رهظت رصم يف ودنود وأ ودود كلملا ربق ىلع نم شوقنلا هذه يف ةباتكلا

 ربحلاب تبتك «لصتملا يطخلا هعون يف يرموسلا طمنلا نم عطاق مساح لكشب نوكت
 تدجو امك «(ربقلا اذه ءايشأ ضعب ىلع تدجو ربحلاب ةبوتكملا شوقنلا) «ملقلابو
 نم دضلاب ءدنسلا يداو ماتخأ يفو نيدفارلا يداو يف ةركبملا ةيرموسلا ةرتفلا يف ةروفحم

 دجو يذلا ةقانألاو ةقدلاب مستملا شقنلا وأ يرامسملا زارطلا يف يوازلا  يطخلا لكشلا
 ةيرصملا اهلاكشأ يف ةيحالطصا ًافلس تلعج تامالعلا ضعب . نيدفارلا يداو يف ًاقحال
 نم ةريخألا قاقتشا حضوي فوس اذهو «ةيرصملا ةيفيلغوريهلا يف تدجو امك ةيلحملا

 . ةيرموسلا ةباتكلا

 ىلإ ةيرموسلا نم ةيلاقتنالا اهتلحرم يف ةباتكلا هذهل دئارلا ريسفتلا اذه يف

 امك تدعأ تامجرتلاو تاءارقلا ؛ةيكيتاريهلا ةباتكلاو ةيديلقتلا ةيرصملا تايفيلغوريهلا

 لصتملا لكشلا .نيدفارلا يداول ةيشقنلا ةباتكلل ةيرموسلا حيتافملا ىلإ ًادانتسا قباسلا يف

 لاكشأ ام ةقيرطب لدعي ءدنسلا يداو يف امك «ةيرصملا شوقنلا هذه يف ةباتكلا يف رحلا

 كشلا ريثي تامالعلا هذه ضعب نأ نم مغرلاب نكل . رخآل نيح نم ةيرموسلا تامالعلا

 ام



 ةيخيراتلاو ةينيدلا اهتيمهأو تانيودتلا موهفم ريغت تامالعلا هذه نأ دقتعا دقف ءام ًاعون

 و ١ مقرب انه ةرسفملا ودود كلملل ناسيئرلا ناشقنلا مقر ةمئالم ةيعجرم لجأل . ةقئافلا

 . ةقحاللا تاحفصلاو ةيلاتلا ةحفصلا يف 2” مقر

 ,ةيملاعلا ةيروطاربمالا هباقلا فشكي ١ مقر ودنودوا ودود كلملاربق شقن

 ثعبلا لجأ نم ايسات سمشلا كالم ىلإ هتالصو هتوبأ

 هتفاح دنع صقان (88صٌل ةلباقملا ١١« ةحوللا) يسونبأ ميقر ىلع شقنلا اذه

 وأ لكشب .ءوه يذلا رخآ يسونبأ حول نم ءزج يه ةحوللا يف ىلفسلا ةرسكلا  ىلفسلا

 ةيفخمو ةيستكم تدجو ةيسونبألا ةميقرلا هذه . ىلعألا هءزج نم ىرخآ ةخسن ءرخآب

 لامعتساب هفيظنت بجي ناكو «ةلئاسلا هتلاح يف وهو اهيلع بكس دق ناك يذلا «جنتارلاب

 . الماك ًافيظنت فظنت مل طاقنلا ضعب نأ لمتحملا نم كلذل» «ةربإ

 ليلا
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 نوعرفلا (جوتملا) ديسلا .ٌربق ودود تيملا كلملل :ريسفتلا

 ١ مقر ةيسونبألا ةميقرلا ءلوألا دومعلا نم لوألا رطسلا . 77 لكشلا

 هزومر تكف دقو ودود ربق نم

 -88[ل ةفدارم ء,تحضوأ امك ٠ يه (1477 81.: 4178.) 88( وأ 8840 ةمالعلا هذه )١(

 بصنلا ىلع «تيم# لل ةمالعلا يهو )١178/5.81( ؛اهدعب امو "1778/8018 ؛ ١61/8 81.)تيم

 امو 44 18/150 ؛اهدعب امو 706 77/208 .) 84301فلتخملا تيوصتلا عم «ةيرموسلا ةيمتأملا

 يرموسلا لصألا ترهظأ امك يهو (7614784( «بورضم «قوحسم» ب كلذك فرعتو .(اهدعب

 ١(. 8 78/5487) اهتابكرمو 13131 «53[ع . 824 ةيزيلكنإلا تاملكلل
 جوتم سأرو كلملا روص ىلع ةيطخلا ةمالعلا يه ةيرموسلا يف ؛كلم : ىلع ةلادلا ةمالعلا هذه (1)

 . لجرألا امنود

 ةميقلا اهل يتلا «نينثا نيلج رك نيتلصفنم اهتءارق بجي هنأب يحوي كلملا لجرأل ىطعملا زوربلا ()
 ةمالعب ًامئاد نيدفارلا يداو يف ود ود همسا بتك كلملا اذه نأ اصوصخ :ود ود ةيرموسلا

 826,7١0 8.ةيرموسلا يف ود - لجرلا ةمالع .انه ةروصم امك ؟«ضكري» ىنعمب ؛نيلجر»
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 هل: ىنعمب 01 وأ 6ع(4)
 . ةريظح .فهك .نكسي « رفحي :تافيرعتلا عم (40 و 0ا/ 8) ربقل ةيروصلا ةباتكلا يه هذه (5)

 .خلا 18٠١ ديس وأ جوتم ىنعمب ١1١7( 8) 576 شرعلا ةمالع (7)
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 ةيعطقم ةيتوص ميق عم لصتملا يرموسلا طخلاب يه «نيدومع يف يه يتلا .ةباتكلا

 ريسفتلا لجأ نم نكل سكاعملا هاجتالاب يه ةباتكلا .ةيرموس يه ةغللاو «ةيئابفلأ سيلو

 . نيميلا ىلإ راسيلا نم أرقتل فولأملا يرآلا وأ يرموسلا اههاجتا قفو تامالعلا تبتر
 كلملا باقلأ يوحتو نيسوق نيب تعضو لوألا دومعلا تانيودت وأ يناثلاو لوألا نيرطسلا

 .ةيروطاربمالا

 50 301 كيلا 1 "م بمد

 - طمس رسم
 ا(ءولو: خلال ؤز1 ١.5111 "12 ".ةلزدطن 2011611“ فيرا

 بورغلا ضرألو .دحوألا يضاقلا .نيضرألا .(رصم) ريس شم ضرأل :ريسفتلا

 ١ مقر ةيسونبألا ةميقرلا .لوألا دومعلا نم يناثلا رطسلا . 58 لكشلا

 هزومر تكف دقو ودود ربقف نم

 الا والا 1

 . ىلفسلا ةتيتفلا يف ىري ةمالعلا هذه يف بلاصتملا طابرلا . 0004| 554 8(؟)

.5119١04 118 )*( 

 .الامىم5 5ع 9558 (:)

 :ةيزييلكنإلا تاملكلل ررصملا يهو 38 «.نينثا - طم وأ 1256 (65)
 . 1” اذه خلا "1ننن , [120ن طاع, 1 1**

 . 354 8ظلبإا؟ 50

 . قباسلا يف امك (1)

 .9/439 87.2قورش : وأ مدق + سمش ب ةروصم 2011!«1 وأ 5 (8)

 )١1158))9- ضرأ .11 717١.

 امك



 ماقرأ حضوت مل . تيملا كلملا ثعب ةالص يوحتو ةيمتأم يه عبارلاو ثلاثلا نيرطسلا

 وحن ىلع هنيح يف اهتحص ىلع نهرب نأو قبس يتلا ةيرموسلا تامالعلا كلتل ةيعجرم
 «لجرلا» ةمالع سفنب مقرلا يف تارم ثالث أجهتي ودود همسا نأ مهملا نم . فاك
 . نيدفارلا يداو يف همسا أجهتي اهب يتلا ةجودزملا

 71 لكشلا يف حضوم لوألا دومعلا نم لوألا رطسلا

 لوألا رطسلا عم صنلا يف نيسوق نيب عضو يذلاو لوألا دومعلا نم يناثلا رطسلا
 نم يوحي ام نمض نم يوحي .لوألا رطسلل ةيرارمتسا وه .نميألا هدح ىلع لئام طخب
 رس شم وأ !4ا051-ةانكرسس شم لكش ىلع «رصم ١ ل ةملكلا ةمالع .«ةيميلقإ باقلأ

 وأ 'ميظع» بقل اهيلع قلطأ ضرألا هذهو «(516 وأ 14ا050) ةرشحو (5ان؟ وأ ؟ظندط)

 .ايلعلاو ىلفسلا رصم ىنعمب «نيضرألا» ىلإ ةفاضإلاب ؟رابج»

 ةالصلا ىلع يوحت ؛هالعأ عم نيسوق نيب حضوت مل يتلا «عبارلاو ثلاثلا نيرطسلا

 مئامتلا ىلع ةروفحملاو اهتضرع يتلا كلت عم قفاوتلاب مهم اذه . توملا نم ثعبلل ةيطمنلا

 ا مثا/



 لبق ام بصنو 76هإل ةداورط ءدنسلا يداو «نيدفارلا يداو يف حاولألاو ةيرموسلا ةنيفدلا

 . ةميدقلا ايناطيرب يف خيراتلا

 . ةريخألا هتمالع ءانثتساب صقان عبارلا رطسلا

 ه١ 0ك [] كج ل1 هكل | جك للح

 ما 1 2-2 1 5

 11هملو: 10:11 051٠|ان "ءالكاأ1ا] ١١1." *.061:.34812 111.5 1!ء.ان(نذاع [!:>ان٠
 12ال.١] 1' ظلال 860

 دحوألا (نوعرفلا) ديسلا ودود ؛لماكلا كلملا .برغلا ضرأل ةيرافلا سمشلا ىلإ ًادوع :ريسفتلا

 هزومر تكفو ملكأ ١ مقر ةيسونبألا ةميقرلل يناثلا رطسلا . 56 لكشلا

 .ه 0 0 ؟؟1(١51786)

 . م1160 ظعرلكم 90(2)

 )(١98.:5ب4ع82 75601١

 (برغ ال/ ي() ا/ل/15 2٠١9 كوال ظوعطعك, ]1 4خخ.ومى415 شرب '"'ىغ 4:(8)

 ١هما١-١٠٠16 8عال١ 6(8)

 "م60 0



  رةقفالل ا" 1 ييج
 ت١ 20

 آد 5 نايا 8 اي ذا80.طاك1) 84165 016 *.5]!(ل.ززان #
 5ااان).خ لام

 كمسلا (سمشلا) كيس ...بسمسن .دعاسملا ,(ايسات) سكات :داليلل (سمشلا ) ديس :ريسفتلا

 ١ مقر ةيسونبألا ةميقرلل لوألا دومعلا نم ثلاثلا رطسلا زومر كف 4١. لكشلا

 «ةيميلقإلا هباقلأ عم ءودود كلملا شقن لمكي ةيسونبألا ةميقرلا هذهل يناثلا دومعلا

 ىمسملا سنم ةلالس يف ثلاثلا كلملا نبا هنوك ةفشاك «هتوبأو ,.ةيسمشلاو «ةيلايربمالا

 أرقي لوألا رطسلا .ةيدنهلا مئاوقلا يف وتير وأ يتنوك وه كلذ «تنخ وأ تير ءاناغ كلملا

 7 رست مخ يي د1 . ١ لكشلا يف امك

 كم ف 1

 0-0 2 0 0 ا 9 5
 17ه 1 طه ال/ 1 1 وللا (1نالزء[2ال ١ داء( '2 6١ هنلمى“

111*184 

 ودود 420<1 لا كلملا .وناد «سمشلا» رقص :ريسفتلا

 2-01 يريا  نج ,آ[لا تير (08118 اناغ نبا

 ةيسونبألا ودود ةميقرل يناثلا دومملا نم لوألا رطسلا زومر كف ١+ لكشلا

 .١الم1 كمحأك هع :الاله.(١)
 . 4569 8عباظت6 8(؟)
 و "0 78/58 رظنا ء ايسات سمشلا كالمل بقللا اذه لوح 4577 8+ . هي وأ 15: ؛ 189 9(.8)
 . اهدعب امو ؟ 068808

.958)4( 
 ؟1 8ع(ه)

 عرضتي يتلا [5اان-ا8] «ةثعابلا سمشلا : وأ ةميظعلا سمشلا ةكمس ل يطخلا مسرلا ودبي اذه (1)
 .اهدعب امو 88 11151) توملا نم ثعبلل نويرموسلا اهيلإ

1864 



 ىف 5ا00]لال1773 همسأ رسفت دق ودود مسال (180ل فدارم يه يتلا) انه 5!ائ ةقحاللا

 )ادم وأ 8418 : مأوتلا سمشلا ةهلآ ىلإ ةالصب لمكي يناثلا رطسلا . ةيدنهلا ةيرمقلا مئاوقلا

 .«ةيبرغلا يضارألا مكاح» ب بقلي يذلا كلملا ثعب لجأ نم

 .دوقفم ةميقرلا هذه نم لفسألا ءزجلا نم ىقبت ام

 هت مز مم ل9 اسكت ل حاج
 1 جرازت اذى 0 15.لغئخا اع( 5 5107 ليا 11 تطخال * لالذا * 1-7

 زماان 1111

 !(لجع) يناغلا . جوتملا رقصلا مكاحلا ىلإ : ريسفتلا

 ةايح (لاب) 1/1150 نم اي !(لجع) مطحملا برغلا ضرأ طقسملا

 ةيسونبألا ودود ةميقرل يناثلا دومعلا «يناثلا رطسلا زومر كف 47 لكشلا

 )١(8/ا4م؟بء8 01356 .

 .(529 سيل) :8١8(؟)

.49١8)7( 
 .«ىلإ»؛ ١٠ه 4:(88)
 دسألا سأر ةمالع نافعاضت ناتللا ناتبرضلا قبس ام رظنا خلا . .113ك بقللا اذه لوح (5)

 سنم ةميقر يف كلت عم ةفعاضملا تابرضلا هذه نراق . هسأر ةمدقم يف دهاشت هذه (5151)
 تابرضلا اهيف ثيح ١١ ةحوللا ١ 587 يف (280)تز كلملا ربق نم ةميقرلا ىلعو ةيسونبألا
 كلذكو .ىرغصلا ايسآك دالبلا هذه عقوم لوح .دسألا ةبقر لخاد تعضو ةريخاألا ةفعاضملا

 . قبس ام رظنأ . نييرومعلا ضرأ اهنوك ءابوروأ اهنمضب ءأمومع ةيبرغلا يضارألا
 . ةطنحلا سردم ةمالع ,«38)

١ .738 )0( 



 ودند وأ ودود كلملا ربق شومن صخلم

 : يلي امك أرقي ودنود وأ ودود كلملا ربق نم تتفملا شقنلا اذه

 ء(رصم) رس شم ضرأ كلم (جوتملا) ديسلا .ربقلا (اذه) ودود تيملا كلملل»

 كلملا .برغلا ضرأ سمش بورغ ىتح قورشلا ضرأل دحوألا يضاقلا . نيضرألا
 «دعاسملا 13: يسكات ؛(دالبلا) ديس « سمشلا ديس ايوآ .دحوألا ديسلا ءودود «لماكلا

 30 لا .كلملا ءوناد سمشلا رقص [هثعبا] . .(سمشلا) كمسلا ديس اي . . . طبهأ

 يذلا ىلإ !لجع يناغيا جوتملا رقصلا مكاحلا ىلإ ؛يريا- نج .تير اناغ نبا ءودود

 . (ةايحلا) 8415 نم اي ! لجع مطحملا ىلإ .برغلا ضرأ طقسأ

 يناثلا يرآلا كلملا .نييقينيفلا لاكيم . سات . 13 سكات وأ 13513 ايسات 18" لكشلا

 روبق شوقن يف هيلإ عرضتي .حمقلا هلإك رصم يف ليئاكيم سمشلا . كالمك هلؤملا

 دوقنلا ىلع روصو ةيناطيربلا خيراتلا لبق ام بصن يفو ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا
 .ةميدقلا ةيناطيربلا

 نم ديزمل .هكسمي يذلا «ةايحلا حاتفم» وأ سمشلا بلاصتو يزنملا سأاأرلا ليلكإ ظحال

 ايناطيربو نيدفارلا يداو ءايقينيف .ىرغصلا ايسآ نم ةديدعلا هليثامتو ليصافتلا
 .(باتكلا اذه نم ةريثك نطاوم يف ) 1/508 رظنا. ةميدقلا
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 رشع يداحلا لصفلا

 ل8لنع وأ ظنلند يديب :ىلوألا ةلالسلا يف عياسلاو سداسلا ناكلملا

 رصم يف نيعبات نييلحم نيكلمك 1١(2531103 يتايماسو 81005
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 لودجلا رظنا) 56(“ يتيسو وشينام مئاوق يف سنم ةلالسل عباسلاو سداسلا نانوعرفلا

 شيك ةيلوح يف نيدوجوم ريغ امهنأل «نييرموس نيروطاربما انوكي مل (728 ص ل لباقملا
 عم .نييرآ  ودنهلا كولملا مئاوقل ةيسمشلا ةخسنلا يف الو 155 ةينيسألا كولملا مئاوقو

 . (روكذملا لودجلا رظنا) ةريخألل ةيرمقلا خسنلا يف ناروكذم امهنإف كلذ

 . هل نيرصاعم اناكو ودود كلملل نيعضاخ اناك نيكلملا الك نأ لمتحملا نم

 ًاتقؤم ًاكلم لب ًاينيدفار اروطاربما نكي مل سنم ةلالس يف سداسلا كلملا
 بسحف

 مل ؛لوألا يتيسو وئينام ةصاخ «كولملامئاوق يف «٠ سنم ةلالس يف سداسلا كلملا
 لب «ًاينيدفار ًاروطاربما نكي مل هنأ ء78 ص يف نراقملا انلودج يف حوضوب نآلا رهظي

 يرتيب روسفوربلا حيرصت نأ ودبيو .ودود كلملل ًاعبات نوكي دقو ءيلحم كلم درجم
 ةلالسلا روبق عيمج نم هاياقبو هتايوتحم يف رقفألا وه ربقلا اذه» :اذه مئالي يلاتلا

 . ؟ىلوألا
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 47 لكشلا

 ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا يف سداسلا كلملل دوعي ينهط متخ

 يف روكذم هبقل نم ريخألا فصنلا 6 ْق280 346:م858» همسا نوأرقي تايرصملا ءاملع

 يرمقلا هبقل عم قفاوتي يذلا مسالا ,241661005 هيلع قلطي وثينام امنيب ءةيرصملا مئاوقلا

 . 17" لكشلا يف رهظي ةينيطلا هماتخأ ىلع هعيقوت « 8ةلاان-0103 ةيدنهلا مئاوقلا يف

 . 45 لكشلا يف امك ةيرموسلا لالخ نم أرقي شقنلا اذه

 1 خد
 5 5 مي , لك 5 ق7

 1ءةبلو : ]' 115-8“ .ةلدل(غمش1 3 © خخان12» .ال .ل 0.0

 1/135 رام ديسلا .8101 يديب رقصلا نوعرفلا :ريسفتلا

 ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا يف سداسلا كلملا مسا زومر كف -44 لكشلا

 همسا رسفيو «ةيدنهلا مئاوقلا يف 81:03 همسا عم لداعتي 8141 يسمشلا همسا انه

 ك اهتءارقب ةقالع هل نأ ودبي يصخشلا همسا يف 243لا امنيب «وئينام مئاوق يف 5

 . تايرصملا ءاملع لبق نم 16-2

 .قباسلا يفامك )١(
 ١. 41 هعبال١ 8 (9)

.1١ 6 82)( 

 (85 5عبما”*”9 ١194817 .
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 اروطاربما سيلو عبات وأ تقؤم كلم ؛,سنم ةلالس يف عباسلا كلملا

 يداو روطاربماك ةيلبابلا مئاوقلا يف رهظي مل سنم ةلالس يف عباسلا كلملا كلذك

 ضعب عم تايرصملا ءاملع همسا أرق . ودود كلملل ًاعبات نوكي نأ ضرتفملا نمو «نيدفارلا

 وهو ؛/8 ص ل لباقملا لودجلا رظنا 56061186[ 58618250 وسمش تيخرمس ىك كشلا

 . لودجلا كلذ يفةدوجوملا ةيدنهلا مئاوقلا يف 5800801 عم لباقتي

 ذي





 رشع ىناثلا دصفلا

 بق وأاق ؛بكرودوش :ىلوألا ةلالسلا يف ريخألاو نماثلاكلملا

 يداو يف سنام ةلالس يف ريخألا كلملا ءاق وأ بكرودوش عم قباطتي

 "63717. ؟075 وحن نيدفارلا

 ةرملل اهزومر كفت دنسلا يداوو رصم يف ةيرموسلا هشوقن عم

 «توغ»و «شكأ» يرآلا هيقلو ىلوألا
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 ريخألا كلملا عم سنم ةلالس يف ريخألا وأ نماشلا كلملل قلطملا قباطتلا نإ

 .شيك ةيلوح رظنا) نيدفارلا يداو يف نوجرس وأ وسوت سنام ةلالس يف روطاربمالاو

 قباطتب وسوت سنام ةلالس عم سنم ةلالس قباطت لهذم لكشب تبشيو لمكي 7١7( ص
 .امهسفنأ نيتيصخشلا نيتاه

 دوعي متخو (568-08) نيس اق وأ (02) اق ك همسا نوأرقي تايرصملا ءاملع ناك

 حيتافملا لضفبو نآلا دجو نكل . لباقملا نراقملا لودجلا رظنا «(0عاانان) وهبق هوأرق هترتفل

 ةدحاو يف أرقي همسا نأ ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا لبق نم ةلمعتسملا ةيرموسلا ةباتكلل ةديدجلا

 تاذبو همسا بتك امك طبضلاب كلذو «5طانلان: آءذط بك رودوش ةيرصملا هشوقن نم

 هيلع قلطأو «نيدفارلا يداو يف ينوجرس روطاربمأك هشوقن يف ةيرموسلا تامالعلا

 . 08اق و اطذططان وبك ءلكذاط بك : ىرخأ ءايشأ ىلع كلذك

 دنسلا يداو ةعومجسم يف ةيمسرلا هماتخأ نم ديدعلا دجو دف كلذ نم رثكألاو

 .دنسلا رهن ىلع ةيروسلا ةرمعتسملا هذهل ليوطلا همكح ىلع نهربت

 دنسلا يداو يف اق وأ بك كلملا ماتخأ

 كلملل ماتخأ ةعبس نع لقي ال ام تدجو ءدنسلا يداو ماتخأل ةيناثلا ةعومجملا يف

 هذهل . ١١: ١6 تاحوللا يف رهظت امك . سنم .نوجرس ةلالس يف ريخألا وضعلا «بك

 ديعت رصم يفو دنسلا ىلع همكح ىلع نهربت ثيح كلذ يف ةصاخ ةيخيرات ةيمهأ ماتخألا

 لصفلملا ماتخألا ريسفت .0ه8اق هبقل ىلإ ةفاضإلاب سنم اهأ و« ميظعلا نوجرس ىلإ هبسن



 نوعرفلل ةدئاملا دنسلا يداو ماتخأ

 شوم يروأ هنباو اك وأ بك . رودوش

 ما متم م جعف

 +25 ح2 «دت حده 0

 ١ ازال

 8 + محو
 74 - 3 5 - 54 ١»

 ا الا 3 *

 سوديبأ يف اك وأ بك . رودوش ربق



 : يلي امك ًايفرح أرقت ةشوقنملا اهتانيودت . 0 قحلملا يف هدجت
 *١١( لكشلاو ١١١ ٠١ ةحوللا) ١ مقرلا

 «دكأ ضرأ يف اهآ تيب نبا ءاهوش وب بك

 ١١5( لكشلاو ١6. ١ ةحوللا) ١ مقرلا

 «دكأ ضرأ ديس متخ «نوعرفلا «بك»

 ١١6 ١١5( لاكشألاو ؟ ١6. ةحوللا) "" مقرلا

 (نبا) توغلا نجراش (لسن نم) وب بك ؛توغلا بك ءرانلل سركملا ءوب بك »
 «(دكأ) يكيروأ ضرأ يف (؟رام) رين تيب نم نج نبا «ناد

 ١١8( :١11ا/ لاكشألاو 47 2٠6 ةحوللا) 4 مقرلا

 تيب نم بك !نج تيب توغ نع رشلا لوح ءاق بك  روتاه اهوس ةايح لجأ نم»
 «ناغام ضرأ يف رين

 ١١9( لكشلاو 5 , ١6 ةحوللا) © مقرلا

 «دكأ ضرأ يف ناغ (نبا) نوعرفلا ءبك رود اهوش»

 (أ9١١1 لكشلاوأ ه ٠16« ةحوللا) أ 0 مقرلا

 «نيم  اهآ نبا «ةقيمعلا هايملا ديس «وببكا

 ١١٠١( لكشلاو 5 ١6 ةحوللا) 5 مقرلا

 ة(رصم) رس شم ٠ ناغ (شأ )ام (كلم) اق كلملا»

 وش توغلا»أرقي(١٠ , ١6 ةحوللا) بك نبا ىلإ دوعي متخ كانه كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 . ؟بك نوعرفلا نبا
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 ةيدنهلا تايلوحلاو :نيدفارلا يداو ؛رصم يف كلملا مسا

 .نآلا ىتح ةيقاب تلاز ام يرصملا كلملا اذه ماتخأو مقر نم ديدعلا كانه ظحلا نسحل
 «ةيرموسلا ةغللابو يرموسلا طخلاب بتك اهعيمج . . لماك ليصفتب هباقلاو همسا ٌةركاذ

 يرموس روطاربماك اهبتك امك ةيرموسلا تامالعلا سفنب همسا بتكي هذه نم ةدحاو يفو

 . ةيدنسلا هماتخأ يفو «ةينيدفارلا هشوقن يف

 ةهباشم ةقيرطبو . 2١0 5طان-لادء-اءف0 هبقلو يصخشلا همسا بتكي ةينيدفارلا هشوقن يف

 وأ ) رودوش همساو . ودود نبا» هيلع قلطأ ثيح (97 ص ) شيك ةيلوح مئاوق يف بتك

 هنأ رهظي ''"تاطيحملا وأ ةميظعلا ناضيفلا جاومأ روتوش وأ رودوش وأ ءبك  (روتوش
 . ةيدنهلا ةيلحملا مئارق يف >(2هدوأ 58مناه, كان دامد همسا ةغيص عم ًايساسأ ىواستي

 شوقنلا يف امك تامالعلا سفنب بك رودوش همسا أجهتي ءرصم يف ةهباشم ةقيرطبو

 5طانلانء- و 511010ةمن 0انغ6ز بك رودوش ل ةيتوصلا تافالتخالاب كلذكو «ةينيدفارلا

 : تاالداعملا انيطعي كلذب «(016]

 ةينيدفارلا بصنلاو مئاوقلا 2 ةيدنهلا مئاوقلا ةيرصملا
 بك (روتوش)رودوش  ارتوهوس >2 2 بك (روتوش وأ )رودوش

 سس اتورش | - بك ورادوش

 بك رورادوزك ارتازع - يبيف ورودوش

 يبيغ رودوش

 كلم» ىلإ ةفاضإلاب ءيرصملا هربق يف ةدوجوملا داوملا ىلع هباقلأ نيب نم درويو
 (8,6ءاد وأ روأ ينعي) «يكوروأ» ل دحوألا ديسلا» باقلأ ؛««ىلفسلاو ايلعلارصمل نيضرألا

 صوصن) 0,218 و 47١( وأ ةعجارملا .54 ب .801) 288708 لبق نم ةروشنملا حاولألا رظنا )١(
 5١( ص) شيك ةيلوح رظنأ تامالعلا ىلع قيدصتلا لوح : 77 7520.و (01/ ةحوللا ١« «ةينيد
 ةلثمأ 01:011لان[ذا ك ىرخأ ةنكمأ يفو )١ ميدقلا جربماك خيرات يف يفخم همسا .اهدعب امو
 ةيأ نوكلمي ال نيذلا تايروشآلا ءاملعل ةبيجعلا تانيمختلاب خيراتلا ةبلط للضي فيك ىلع ىصحت ال

 . ءامسألا لاكشال حيتافم
 .؟:غ 318 2 87١8 (؟)



 عم هقباطت قلطم لكشب تبشي كلذ .(نييرومعلا وأ برغلا ضرأ يأ) «ونايت كلم» و
 يف وسوت سنام ةلالس يف يف ريخألا مكامحلاو سنم ةلالس يف ريخألا نوعرفلا
 .ةينيدفارلا ةيروطاربمإلا

 ءاملع لبق نم «اق كلملا» وعدملا . “018” وأ "148" أرقي رصم يف يسمشلا هبقل
 (*) تايرصملا

 فشكتو ةيرموسلا لالخ نم اهزومر كفت رصم يف هربق ىلع هشوقن
 ةيملاعلا  ةيروطاربمالا هباقلا

 تاميقرلا «ةيرجحلا تارهزملا «ةيرذنلا داوملا ىلع «هربق ىلع كلملا اذه شوقن نإ
 ةحوللا يف ةضورعم اهنم ةسيئرلا ةثالثلا .ًادج ةديدع ةينيطلا ماتخألاو ةيجاعلاو ةيسونبألا

 . ةقباسلا تالاحلا يف امك ةيرموسلا لالخ نم أرقتو ءانه ةرسفمو ء٠

 ىلع همسا ىري (أ ١7 ةحوللا) ةيوجلا لماوعلل تضّرع ةيجاع ةميقر ىلع ؛هذه لوأ
 «ةيدنسلا هماتخأ يفو «ةينيدفارلا هشوقن يف امك ةمالعلا سفنب بوتكمو «نميألا دومعلا
 : يلي امك أرقت

 0 (ل جم 05

 11ه : 5أاألا .001 2

 ةيجاع ةميقر ىلع:بك رودوش سنم ةلالس يف ريخألا كلملا مسا زومر كف . 45 لكشلا

 ل ةيرموسلا تامالعلل ةثطاخ ةينيمخت ةيئابفلا ةءارق وه تايرصملا ءاملع هركذ “568 همسا (©)

 (مجرتملا) بك رودوش
 . ةعوفرملا ديلا ةمالع ء, ١76 8ظع؛#”8١١(١)

 . 71 8عبلا1ا 8 بع وأ (؟)

 ,ها511/ 5هجب9(55798



 (ايك) بك ردوش
 سوديبأ يف ةربقملا نم ةيجاع ةتوحنم

 يوحي يناثلا دومعلا نكل ؛ءيشلا ضعب ةهوشم ةميقرلا هذه ىلع ىرخألا ةدمعألا

 . ىرخألا هتاميقر ىلع رركملا بقللا (نييرومعلا وأ برغلا ضرأ ) «ونايت كلم» ك هبقل

 ًاديج ظوفحم شقنب نكل .ةروسكم (ب ؛ 117 ةحوللا) ىرخأ ةيجاع ةميقر ىلع
 ىلع ريبكلا سمشلا رقص تحت ليطتسم نمض دوجوم 013 وأ !«18 يسمشلا هبقل «هلماكب

 ةيتوصلا ميقلا تاذ ىرخأ تامالعب أجهتي همسا ريخألا دومعلا يف . رسيألا بناجلا

 هب ىعدا ام سفن كلذ «شُكأ ةلالس نم هنأ لجستو .ىرخأ يناعم طابنتسال ءاهبسفن

 ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلل لوألا كلملا ءاناكانف يسكأ ليلس يأ .ميظعلا نوجرس هفلس

 . شيك ةيلوح يف

 : أرقي ريخألا دومعلا يف شقنلا اذه



 لادررللا ريب حال هند جزل ه7[ | ع

 *::ة... اللا جرم حمو فلك ا فس
 1|ءولو: 1“ 1.683١(1 5كا1ا] ".]>ان *.1) ء.ءانإ4!1*< انا(ال5م5-0 1.110.

 شكأ ليلس هب حاطملا .رودوش ((013 وأ ) 1+1 ايك (ليلس) سمشلا رقص :ريسفتلا

 ه.14 ةدمعألا ؛ 8 ةميقرلا ىلع بك رودود شقن زومر كف . 15 لكشلا

 رصم يفف بك رودوش كلملل ينيط متخ . 17 لكشلا

 )١( وأ !فامإاذه نوكي دق © )1198(+4(.

 . 1481 8 «ةريزجلا ةمالع (1)

 )*( ١7/8غ.

 .6759 8 «ةزرابلا ةوارهلا ةمالع (4)

 . ةراثيقلا ةمالع ١٠١8487 8:؛ 46 6(8)

 أرقت .1و عانقلا ؛ةريخألا تامالعلا . 79 ةحوللا ١ :587' يف 1[6611(طك ديسلا تاموسر نم (1)

 .؟يمسر لوسر# وأ 101:0-:© ةيرموسلا يف



 ةيرآلا وأ ةيرموسلا يف أرقتل ةموتخم هباقلأو همسا (117/ لكشلا ) ةيرصملا هماتخأ ىلع

 ؛ ةيوضيب ةلجع لخاد بوتكملا يصخشلا همسا هيلي الوأ ركذي يسمشلا هبقل .نيميلا وحن

 عطقملا لوألا متخلا يف هنأ ةظحالملاب ريدجلا نم . فلتخم لكشب أجهتي !ءذ15 بك هبقل هيلي

 نرَقُم اذه ؟ان؟ عطقملا هيلإ فاضمو .3اان وش نم ًالدب ءاكان وزك أجهتي همسا نم لوألا

 لصأ نم تناك تاباتكلا نأ يحوي ىرخألا ماتخألا يف افاد ةئجهت يف تافالتخالاب

 . ينيدفار سيلو يرصم

 ةمالع (18 لكشلا) يلاتلا لودجلا يف دراو ةيرموسلا لالخ نم ماتخخألا كلت ريسفت

 يف ىرث همسا نم يناثلا عطقملا ةئجهت يف ةمدختسملا ©ة:8 ةيتوصلا ةميقلا عم ةكبشلا

 ماتخأ يف .ةيوضيبلا ةلجعلا لخاد ةيناثلا ةيفيلغوريهلا ةمالعلا لثم ةلماكلا اهتغيص

 . 016طذ و 0161 يبيق ًايتوص أجهتي يسمشلا همسا عبتي يذلا افا بقل نأ ظحول «ىرخأ

 ”“ اج 4 دم, ارح
 - هم ع تكتانننو

 11عءونلو : 1*ث0(5: “ال) 5(141.80ه+01.8) ؟[]' .8لىم

 رورادوزك .!ءف3 ايك رقصلا (ليلس) :ريسفتلا

 4. متخلا ىلع مسالا زومر كف .44 لكشلا

 .46١73م ظع؛ مام8(١)

 . ةيرصملا يف لماكلا اهلكش يف ةموسرم 44٠: 8 ؛ةكبشلا ةمالع (1)

 . قباسلا يف امك ةزرابلا ةداوهلا ةمالع (77)



 رودوش عم هقباطت رصم يف هربق يف «سنم ةلالس يف كلم رخآ ءبكرودوش شوقن
 .نيدفارلا يداو يف وسوت سنام ةلالس يف ريخألا روطاربمالا بك

 يف سنم ةلالس كولم رخآ ءبكرودوش قباطت رصم يف هربق شوقن نأ دجن كلذب
 هذه .نيدفارلا يداو يف وسوت سنام ةلالس يف روطاربما رخأ بك رودوش عم رصم

 «بكرودوش يدايتعالا همساو «018 وأ ال8 يسمشلا همسا أجهتت نآلا ةرسفملا شوقنلا

 لا/1ةكاان وأ !(6اناان ضرأ وأ نييرومعلا ضرأ وأ برغلا ضرأ ونايت ىلع اكلم هفصتو

 9 . ايناتيروم ًاضيأ لمشتو طسوتملا لحاس دالب مضت ضرأ

 )١(  1 14تا ١6١
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 رشع تلاثلا دلصفلا

 يف ةيروطاربمالا سنام ةلالس عم رصم يف سنم ةلالسل مات قباطت

 يرآلا وأ يرموسلا لصألاو , ةيرآودنهلاو ةينيدفارلا كولملا - مئاوق
 ةيرصملا ةراضحلل
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 عم ىلوألا ةيرصملا سنم ةلالس قباطت سوملم رصاعم يقئاثو ليلدب انضرع دقل
 انضرع هتاذ تقولا يفو . نيدفارلا يداو يف ؟نييملاعلا ةرطابألا» وسوت - سنام ةلالس

 . ةفالخلا يف مهبيترت قباطت كلذكو « نيتلالسلا الكل ًايدرف كولملا قباطت

 يفورصم يف مهسفنأ كولملا ءالؤهل ةرصاعملا تانودملاب طقف سيل تبث قباطتلا اذه

 قباطتب ًاضيأ لب ؟ دنسلا يداو يف مهترمعتسم يف ةيمسرلا مهماتخأ يفو . نيدفارلا يداو

 سداسلا ناكلملا - ةيدنهلاو «ةيرصملا « ةيلبابلا كولملا مئاوق يف ينمزلا مهبتارتو مهئامسا

 نيعبات نيبلحم نيكلم اناك امهنأ تبث ةيلحملا ةيرصملا مئاوقلا يف سنم ةلالس يف عباسلاو

 . ةيرموسلا ةيروطاربمالل

 يداوو ةميدقلا رصم نيب اثيدح فشتكملا نمازتلاب فشتكُي سنم خيرات
 م.ق 7١4" وحن نم ركبأ سيل امب نيدفارلا

 ةلالس ةنعارف عيمج نأ تابثاب . نآلا مدقملا يفاضإلا سوململا رصاعملا ليلدلا اذه

 اذه) . ينيدفارلا نوجرس نبا « *وست - سنام ةلالس ةرطابأ عيمج عم نوقباطتي سنم

 خسرتي يذلا يلبابلا خيراتلاو ةميدقلا رصم نيب ةينمازتلا ىلوألا ةرمللو ًامامت ززعي (ليلدلا

 نيب تمكح دق ىلوألا ةرسألا يهو ةيرصملا (انم) سنم ةلالس نأ ديدحت ىلإ ًايبسن ءاملعلا رقتسا *

 نم أءدب نيدفارلا يداو يف ةيدكألا ةلالسلا امأ .« كلذ نم لقأ امبرو م.ق(0-7٠598)
 « ةهج نم امهيتيادب نيب اريبك قرافلا ودبيو . م. ق -5١094( 71؟1/6) نم تمكح دقف وشوتسنام

 فلي



 نبا ء وسوت - سنام عم لوألا ةيرصملا ةلالسلا سسؤم . سنم قباطتب يئاهن لكشب
 تحت هتلالس ةياهنو « م.ق 71٠ 5 وحن نم ركبا سيل ةرتف دنع سنم خيرات . نوجرس
 . يجولونوركلاب صاخلا لصفلا يف لصفم وه امك « م .ق 76177 وحن بكرودوش مكح

 ةيرصملا ةراضحلل يرآلا لصألا تابثا

 عم « هتلالسو « نوجرس نبا . وسوت - سنام عم هتلالسو سنمل ىباطتلا اذه لالخ

 توبث عم « رصم يف تالالسلا لبق املا يدايقلا كلملا وه ميظعلا نوجرس نا انفاشتكا

 ةلالسلل لوألا يرآلا وأ يرموسلا كلملا ىلإ ا دوع « رمتسم لكشب « يرآلا لصألا

 اوبتك رصم يف هنبا ةلالسو نوجرس نم لك نأ ةقيقحو « ىلوألا ةيرآلا وأ ةيرموسلا

 مساح رصاعم يشقن ليلدب انضرع دقف « ةيرموسلا ةغللابو يرموسلا طخلاب كانه مهشوقن
 يرآلا يقرعلا لصألا ىلإ ةفاضالاب « ةيرصملا ةراضحلل يرموسلا وأ يرآلا لصألا

 « ريبك لكشب ملاعلا لوح ترشتنا ةيرموسلا وأ ةيرآلا ةراضحلا نأ انيأر دقلو . نييرموسلل

 مكحلاو «ةيملاعلا ةيروطاربمالا» دي ىلع تيرك اهنمضب « يبرغلا ملاعلا ًاصوصخو
 تقولا يف . ةيقينيف - ةيرآ اهنوك فشتكأ ةلالس ٠ سنم هنبا ةلالسو نوجرسل يرامعتسالا

 لقتسمو ديرف ردصمك ةيمسرلا ةيدنهلا تايلوحلل ةظوحلملا ةيقوثوملا كلذك انتبثأ هسفن
 . ميدقلا يرصملاو .يلبابلا . يرموسلا خيراتلل

 افلا



 . 1213 ايك وأ بك رودوش كلملا ةرتفل دوعي جاع رامزم ىلع يبئجا ريسا- 44 لكشلا

 ؛ 147,581 8) 12 - 51 ير - ان وا 213 - ,180 مير - ان : ةيرموسلا يف ارقي لجرلا ىلعا شقنلا

 . ةترامعلا لت لئاسر يف ايروس يلاعا مساوه 11811103 اميراتو ©





 رشع عبارلا لصفلا

 ةلقتسم ةيرصم ةكلمم مايقو ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا

 ةيدنهلا





 . ًابرغو ًاقرش جودزملا اهزكرم عم « نييملاع ةرطابأك « ةميظعلا نوجرس ةلالس ةياهنب
 رثكأ نم ةدحاو ىلإ لصن « م.ق 7677 وحن « يلاوتلا ىلع رصمو نيدفارلا يداو يف

 ءدب قزمتلا اذهب نأل . ابوروأب قلعتي امب ًاص وصخ « ميدقلا ملاعلا خيرات يف ةيمهأ دوهعلا
 رصانعلا رثكا زكرم نإ . ةيبرغلاو ةيقرشلا اهعاونأو اهعورف ىلإ ةراضحلا يف حضاولا ىشلا

 ىلا نيدفارلا يداو نم ًابرغ ٠ ةمئاد ةروصب « لوحت ةيرآلا وأ ةيرموسلا ةراضحلا يف ةيمدقت

 مهلئابق لاجرو ةيزاقوقلا هتلالسو نوجرس ثيح . درابلا طسوتملا رحبلا ضوح ىلع رصم
 ىقرألا ةراضحلا تقرشأ رصم نمو . يلبقتسملا مهنطو مهتدارا ضحمب اوراتخأ دق اوناك

 ال ةيلبابلا تانودملا « ةيلاقتنالا ةرتفلا هذه نأل . ابوروأ ىلإ ًابرغو ىرغصلا ايسآ ىلإ ةدئاع

 ولخ نع ًالضف . نيدفارلا يداو خيرات يف تارتفلا ملظأ نم ةدحاو يه.« ريثكلاب انفعست

 كلت يف «ةسماخلا# ةلالسلا . لجالا ةريصق ةفيعض ةلالس ءامسأ نم شيك ةيلوح ةمئاق

 751 ةدم طقف تمكح ؛ نيدفارلا يداو يف نوجرس ةلالس ًاروف تبقعا يتلا . ةيلوحلا

 يلبابلا خيراتلا يف ةمزالا هذهل ردصم يأ دجوي الو .٠ بصن ةيأ ىلع اهل رثعي ملو ءاماع

 . ةيروطاربمآلا هذهل يبرغلا مسقلا ةراسخب قلعتي اميف

 يف مهروبق عم « سنم هنبا ةلالسو . رصم يف نوجرسب قلعتي اميف هانطبنتسا امم نكل
 ةيناثلا ةلالسلاب انتفرعم عم طابترالاب . مهتيروطاربمإل لضفملا يبرغلا ءزجلا كلذ
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 قرشلا دالب .ىرغصلا ايسأآ عم مهتاقالعو ةيرصملا ةيروطاربمالل ةقحاللا تالالسلاو

 ام لوح رابتعالاب ديدج ءوض ىلع انلصح « ةيدنهلا ةيلوحلا يف رداصملا ضعبو « ابورواو
 . دهعلا اذه يف ثدح

 نيدفارلا يداو يف هتلالس طوقسب ةيملاعلا نوجرس ةيروطاربما لالغا

 ةلالسلا يه يتلا ٠ نيدفارلا يداو يف نوجرس ةلالس طوقسب هنا حضاولا عم

 نإف . ةيلوحلا هذه نودت امك « ًاماع ١91 ماد ديجم دهع دعب . شيك ةيلوح يف «ةعبارلا»

 تطقاستو تراهنا « اهءانب زجنأ دق اهسسؤم ناك يتلا ةعساولا ةيموقلا ةيملاعلا ةيروطاربمالا

 . هريغ وأ ينيدفار كلم يأ لبق نم كلذ دعب مكحت ملو «ءالشا

 «ةعساولا ةيملاعلا اهترطيس لضفب اهتمهم تققح دق ةرابجلا نوجرس ةلالس نوكت دق

 هل قبسي مل امك ملاعلا لوح ًادج عساو لكشب ةرتفلا كلت يف ًامدقت رثكالا ةراضحلا رشن يف

 تقولا كلذ يف ٠ برغلاو رصم يف ًاصوصخ « طشانلا مدقتلا تاذ اهتارمعستمو . ليثم

 ةرشابم ىلع ةرداق ةمظنم ةيموكح ةربخ عم . ةرضحتم ةلصفنم مثأ ىلإ ًايفاك ًاروطت تروطت
 ةموكح تايناودعو تاعبتو بئارض دض اهسفن نع عافدلا ىلع اهتردق عم ءاهلالقتسا

 اهتيهارك عم .٠ كش نود نم يتلاو . ديعبلا نيدفارلا يداو يف يأ « هذهك ةديعب ةيزكرم

 . مواقي ال يدادبتسا مكح ةيمنت ىلإ تفرصنا ةيطارقوريبلا تارادالل

 عم قفاوتلاب تناك مالا مهتيروطاربما ةيدوبع نع لالقتسالا لجا نم هذهك تاكرح

 ةيقيرغالا ٠ ةيقنيفلا تايروطاربمالا تارمعتسم بيرق دهع ذنم اهب تماق يتلا كلت

 يف كلت عمو ةيبروالا ةراقلا ىلعو .ىرغصلا ايسآ . طسونملا رحبلا يف ةينامورلاو
 . ديدجلا لالقتسالا لوصحم ضوهنل ًاجضان تقولا ناك . ةنيعم ةيناطيرب تارمعتسم

 . ةمرهلا نوجرس ةيروطاربما نمض ةرضحتم لودو تايموق ٠ يتاذل مكحلا

 وأ 6اناف يتوغ لا لود نم اهنأ ظحول نالا تضهن يتلاو ًاثيدح ةلقتسملا لودلا نيب نم

 نم ًاعرف نأ انظحال امنيب . ةميدقلا ةيطوقلا ةعطاقملا يف ىرغصلا ايسآ يف 00485 ترغلا

 ايقينيف - ايروس ييرومع نم «نيدفارلا يداو ىلإ نيرموسلا لثم» ًالصأ ردحنا مهلوصا
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 ةريصقو ةفيعض ةلالس طقف اندجو هسفن نيدفارلا يداو يف . ةيرصملا ةيروطاربمالا نمو

 كرلملا نكل . 6داف توغلا اهصتما نمزلا نم فصنو نيدقع نوضغ يف يتلاو « لجألا

 نوبستكي رخآل نيح نم اولاز ام مهنأ نم مغرلاب ٠ نيدفارلا يداو يف نيقحاللا نييرموسلا

 دنع يروطاربمالا بقللا نوذختي نايحألا ضعبو « ةريغص تايروطاربما لصاوتملا دجلاب

 رخآل نيح نمو « لباب وأ نيدفارلا يداو لخاد ندملا - لودلا نم ربكا ءازجا ىلع مهتنميه

 رهظي مل 3 قرشلا ىلإ دنسلا يداو ةرمعتسمو سراف بونج يف ةرواجملا ماليع ةعطاقم عم

 وأ طسو ىلإ وأ طسوتملا رحبلاو رصم وحن مهتيروطاربما عيسوت يف ًاحاجن اوققح مهنأ ًادبأ
 شاميكو ناغام وأ ءانيس ىلع . رخآل نيح نم « ةراغ نم مغرلاب ىرغصلا ايسآ برغ

 . نورق ةعضب دعب تركذ دق 115351١

 ةيرآلا وأ «ةيرموسلا» ةراضحلل يسيئر زكرمك ةلقتسملارصم مايق

 نم حضاو وحن ىلعو دمع نع لوحت دق هنا رهظي ةيرموسلا ةراضحلل سيئرلا زكرملا
 مهتعبتو ٠ ةنعارفلا مهفالسا طمن « سنم هنباو نوجرس عبتا امدنع رصم ىلا نيدفارلا يداو

 نم لدتعملاو طسوالا ءزجلا يف مهتالئاع ةحرضأو مهتحرضا ةماقإ يف ٠ مهتلالس كلذ يف

 تناك رصم . طسوتملل درابلا ضوحلا ىلإ قفدتملا « لينلا فافض ىلع مهتيروطاربما

 تايضتقم نم يذلا يزاقوقلا سنجلا نم ميظعلا مكاحلا عرفلا يليلسل ًايخانم ةمئالم

 وجلا يذ نيدفارلا يداو يف ىفنملا يف شيعلا ىلع ةديدع نورقلو اوربجأ دق مهيمكاح

 , ابوروا بونجو طسوتملا رحبلاو رصم مضتل ًابرغ مهتيروطاربما عسوت دنع . يراقلا

 اوراتخا هتلالسو نوجرس نأ ةقيقحو . ةيبرغلا مهتيروطاربمال ًابسانم ًازكرم رصم تحبصا

 . مهل ًاديدج ًانطو اهوربتعا مهنأ ضرتفت . مهلئاوع ةماقأ رقمو مهروبقل ضرألا كلت

 ًازكرمو « هب ًاصاخ ًانطو رصم نم « نوجرس نبا . سنم لعج فيك انيأر دقل
 «ودود» . هتلالس يف نارخآلا ناكلملاو . ةيلاعلا هتيروطاربما نم يبرغلا فصنلل

 امك . امهطابض مقاطو امهيتالئاع عم رصم يف ةريبك ةجردب ارقتسا . ؟بكرودوش#و

 ٠ ةبوتكملا قئاثولا ةرفوو امهبصنو ةريزغلا امهاياقبو « كانه مهروبق هيلع تنهرب

 فق



 مهسأ دق نيدفارلا يداو نع اذه امهبايغو « ريخألا كلملا وأ روطاربمالا دهع يف ًاصوصخ

 . ةلالسلا طوقس يف كش نود نم

 ٠ سنم ةلالس يف ريخألا روطاربمالا وأ كلملا اذه توم بقع « نيدفارلا يداو ةروئب

 شويجلا ىلع نيرطيسملا كش نود نم « مهلئاوعو نييروطاربمآلا اهطابض ةئيهبرصم نإف
 نم يبرغلا مسقلل ًازكرمو ةلقتسم ةيروطاربما تحيصأ دق « ةيبرغلا ليطاسألاو

 لباب تامجه نم نمأم يف تناك اهنأ كلذ نم رثكألاو . ةميدقلا ةيملاعلا ةيروطاربمالا

 ةنضردبو كلك نوذ نم كعس ىلا . اهزايتجا رذعتملا ةعساشلا ةيبرعلا ءارحصلا لضفب

 . ىربكلا ةيروطاربمالا قيزمت ىلإ ةريبك

 (5) ةينوجرسكو رصم يف ةلقتسم ةلالس لوأك ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا

 هدلاو نع ةيلالقتساب ةرتفل سنم اهيلع رطيس دق « انيأر امك ء رصم نأ نم مغرلاب
 ةيناث تحبصا رصم ناف نيدفارلا يداو يف يروطاربمالا شرعلا سنم ءالتعابو . نوجرس

 نكل . ةيروطاربمالا هذهل ةعبات ةرمعتسم ًايلمعو « ةينوجرسلا ةيروطاربمالل ًاممتم ًاءزج

 كلذب ؛؟ مات لالقتسا ىلع رصم تلصح « نيدفارلا يداو يف نوجرس ةلالس طوقسي

 يه «ًايلمع « ةيناثلا ةيرصمل ةلالسلا ةامسملا «٠ سنم ةلالس تبقعا يتلا ةلالسلا تناك

 . رصم يف ىلوألا ةلقتسملا ةلالسلا

 يتلا فورظلا الو . رصم يف ةيناثلا ةلالسلا لصأ نع ائيش تايرصملا ءاملع فرعي ال

 ةيناشلا ةلالسلا كولمل ةيرصملا مئاوقلا . ظحلا ءوسلو . ىلوألا ةلالسلا طوقس ىلا تدا

 « مهبصن شوقن نم ٠ ةلالسلا هذه كولم باقلاو ءامسأ نم ليلقلاو « ةفرحمو ةشوشم

 تقولا يف يننكميال اذهلو . مئاوقلا يف مهئامسا لاكشأ عم تايرصملا ءاملع هقباط دق

 يف تلعف امك . ةيدنهلا مئاوقلا يف ةدراولا كلت عم ءامسألل ةلماك ةنراقم ءاطعا رضاحلا

 . ليصفتلاب مهبصن ءامسأ زومر كف متي ىتح ٠ ىلوألا ةلالسلا

 ففي



 ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا كولمل ةيدنهلا ةخسنلا

 ظاندان ةخسن يف ةدراولا ةيدنهلا كولملا ةمئاق يف دج اننأ انه ةظحالملاب ريدجلا نم نكل

 «كولم عست مه ويسانام ةلالسل نيرشابملا ءافالخلا نأ (يرصملا يأ 60863) يطبقلا سنامك

 ةلالسلا اولكش نيذلا ةعستلا كولملا ءامسأ عم ريبك قاطن ىلع مهؤامسا ىواستت نيذلا

 ءافلخلا حوضوب اوناك ةعستلا كولملا ءالؤهو . نيرخآ مئاوقو وشينام مئاوق يف ةيناثلا

 يف ةدراو ريغ مهءامسأ نأل « نيدفارلا يداو يف سيلو رصم يف ويسانام ةلالسل نييلحملا

 ًاكولم اوناك ٠ اندجو امك « نيذلا لئاوألا نييرآلا كولملل ةيسيئرلا - ةلالسلا مئاوق عيمج

 ويسانام ةلالس ةرشابم اوبقعأ نيذلا كولملاب ةصاخلا هذه ةيدنهلا طانان وروب ةخسن يف

 هه مهكا- اوشاردور وليلس وأ «ءانبأ» مهنأب امفصو نيمكاحل ءامسأ ةعست نم لسلست دري

 جوزت هنأ ليق يذلاو (4 ص رظنا) 8:2 - ,1:2 وأ نوجرس «خأ» اهيلع قلطا ةيصخش .

 . رصمل 456 ميدقلا مسالاب يحوي 26ع51 يرسم همسأ يذلاو يشيك - يرسم «ةيروح»

 هدلاو بقعي مل هنأ ةقيقحو . رصم يف ًارقتسم ناكو نوجرسل ربكأ ًاخأ ناك 3

 يزيغاز بصتغملا دهع لبق تام هنأب هريسفت نكمي نيدفارلا يداو ةيكولم يف عولخملا

 نوجرس نأل . هدلاو ةيروطاربما حالصاو ةلوجرلا نس نوجرس غولب لبق يأ 8156

 « هذه رظنلا ةهجو نم . رغصأ خأ هل نوكي نأ نكمي ال هيبا ةافو دعب دلو يذلا نبألا ناك

 خأ وليلس « سنم وأ نوجرس دهع لالخو « نورصاعم . رصم يف نورقتسم كانه ناك

 ام نأ رهاظلا نمو . ةيناثلا ةيرصملا ةالسلا ماقأو سنم ةلالسب حاطأ يذلا « ربكألا نوجرس

 رظنا) دنسلا يداو يف هيلع رثع همتخ يذلا ٠ بكرودوش نوعرفلا نبا نأ ةقيقحلا اذه دكؤي

 . ينيدفارلا الو يرصملا شرعلا لوتي مل (قباسلا لصفلا

 نيردحتملا ةعستلا 102536258100/8 ءانبأ ءامسأ نأ ةقيقحلا ىقبت ١ نوكي نا هاسع ام نكيل

 نأو « ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا مئاوق يف ةعستلا كولملا ءامسأ عم ةلهذم ةروصب قفتت هنم

 ففي



 كرلم ءامسأ حقنت امدنع هتلازإ وأ هريسفت نكمي ةشوشم ةيرصم ةمئاق نع مهفالتخا

 . ةيدنهلا مئاوقلا ءامسأ عم نراقتو مهبصن ىلع ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا

 ةيدنهلا عم ةنراقم ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا مئاوق

 ةيدنهلا مئاوقلا يف ةعستلا كولملا ءالؤه باقلأ وأ ءامسأ تنراق ؛ يلاتلا لودجلا يف

 يه كولم ةثالث لوأ ءامسأ نأ ظحالي فوس . ةيناثلا ةلالسلل ةيرصملا مئاوقلا يف كئلوا عم

 . لوألا مسالا يف لوألا فرحلا ادعام « ةيدنهلاو ةيرصملا « نيتمئاقلا الك يف ةقباطتم

 ثلاثلا مسالاو . ةيدنهلا يف 8 نم الدب « تايرصملا ءاملع ةأرق امك ةيرصملا يف 8 هل يذلا

 يه 8 ب ةيدنهلا ةغيصلا قباسلا مسالا يف نكل . 5[ نم ًالدب 8 لوألا فرحلا هل يذلا

 يف همسال يلوأ فرحك لمعتسي قاس وأ مدق وه لوألا هفرح نأل . ةحيحصلا ةغيصلا

 اهل ةقحاللا ةيرصملا يف طقف يه امنيب ؛ 853 ةيرموسلا ةيتوصلا ةميقلا اهل يتلا ٠ ةيرصملا

 وأ اهتامالع ةعجارم دعب ىرخالا تافالتخالا رسفت اهسفن ةقيرطلابو . 8 ةيتوصلا ةميقلا
 «ةقحاللا ةيرصملا ةيفيلغوريهلا يف ل دجوت ال امكو « كلذ نم رثكألا . اهتايفيلغوريه

 مئاوقلا يف ءارلا تلدبا كلذل ًاقبط .٠ «ر# ةمالعب ظفلت تناك ةميدقلا ماللا تاملك نإف

 ةيدنهلا مئاوقلا امنيب « مال ىلإ 5و٠“ ماقرألا يف تايرصملا ءاملع اهمجرت امك « ةيرصملا

 ىلع هيلع رثع يذلا 26,ة65عمان مسالا هباشي 2موكو56ءالان يدنهلا مسالاو .مال اهنأ رهظت

 : ةيدنهلا مئاوقلا عم ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلا مئاوق ةنراقمب ةلالسلا هذه كولم دحأ ربق
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 ةيدنهلا مئاوقلا ةيرصملا مئاوقلا
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 ويناسارب وأ آ/806إلا ويناف 14562666 سرنخ - 4

 8ك 311 الال [1ء2عاه افيزه وأ

 ويسانام اوبقعأ نيذلا ةعستلا كولملل ةيدنهلا ةمئاقلا نأ ًاضارتفا تبئت ةنراقملا هذه

 ةلالسلا نأ ضرتفن كلذبو «ةيناثلا ةيرصملا ةلالسلل ةعستلا كولملا باقلأ وأ ءامسأ ظفحت

 بقاعتلا بيترت ثيح « ةيدنهلا مئاوقلا يف . هتلالسو سنم براقأ نم تفلأت ةيناثلا

 فوسف ةقيقح اذه ناك نإو « «ةوخا# مه كرولملا ,. 3155 نع فلتخي نيقحاللا كولملل

 . ةلالسلا ذهل ةيلكلا تاونسلا عومجم ةريبك ةجردب ضفخي

 فق



 ةيرومعلا تالالسلل يثحلاو يرموسلا عونلا نم ةيرصم بيلص (رارزا لكش ىلع) مئامث - 50 لكشلا
 ةنماثلاو ةعباسلا

 نيدفارلا يداو ايامسب نم ث

 ايامسب نم فوقعم بيلص 8
 ايقلقو وبيبأ نم ©
 «ةافحلس» ])

 ودعلا قوف ىمفاو 112050: روحت سأر

 ودعلا قوف 48.11 خنعو روقص ["

 سوريبا نم ()
 روشوم [1

 ايقنيف . ةداورط ءرصم نم يرموسلا عونلا نم سمشلا - بلاصت عيماجم نم ديزملل

 . اهدعب امو 144 1/1708 رظنا ةميدقلا ايئاطيربو

 فا



 وشع سصضاخلا لصفلا

 اهكولمو اهتراضح ةداعإو ؛ةميدقلا رصمل يقيقحلا ينمزلا بتارتلا

 يوسلا عضولا ىلإ

 ىلوألا ةلالسلاو تالالسلا لبق ام كولمل ةددحملا خيراوتلاعم

 .م.ق 717١4 وحن ساسألا سنم خيراتو

 ناوا ادج لطوبضم ريغ ملع امإ وه يرصم ا يجوتونوركلا»

 دج ليلق هنع فورعم ا

 حدب .ويلبد . يأر يسلا

 ١" كولم ا باتك

 ففي





 الدب .يوسلا هعضو ىلإ نآلا داعي اهتراضحو ةميدقلا رصمل يقيقحلا يجولونوركلا نإ

 .نآلا ىتح ةعئاشلا تايرصملا ءاملع تايجولونوركل ةلئاهلا ةينيمختلا تافالتخالا نم

 امك ؛هجاتنتسا ىرج دق يجولونوركلا اذه . ةيقيقحلا خيراوتلا نع ًادج دعابتم اهعيمجو
 وأ ةنعارفل تاقباطتلاو تاينمازتلا نم ليوط لسلست «ىلوألا ةرمللو «فاشتكاب ءانيأر

 يداول ةرطابألا وأ نييرموسلا كولملا عم ةيرصملا تالالسلا لبق امو «ىلوألا ةلالسلا كولم

 . نيرصاعملا نيدفارلا

 لبق نم رضاحلا تقولا يف نمخم وه امك « ينيدفارلا يجولونوركلا نأ نم مغرلاب
 ءاملع نأ آلإ «ةركبملا تارتفلا فلتخمو نيمخت وه «نيثيدحلا تايروشآلا ءاملع

 نوجرس خيراوتب قّلعتي اميف دحاو نرق وحن ىدم ىلع نوقفتم ظحلا نسحلو تايروشآلا

 ةتبثملا تاينمازتلاب قلعتي ام عم «ةيدكألا ةلالسلا» ب ىمسي امو ءوسوت سنام هنباو ميظعلا

 .نآلا

 يداو يف لئاوألا نييرموسلا ةرتفل يقيقحلا يجولونوركلا ديدحتو فاشتكاب كلذ عم

 هيلع حلطصي ام بسح) «ةيدكألا ةلالسلا : هذه يجولونرك ىلإ ةفاضإلاب «نيدفارلا

 يرورضلا نمف ةديدجلا ةيرآودنهلا يحيتافم لضفب يلبق نم (تايروشألا ءاملع ًايطابتعا

 يجولونوركلل ةطوبضملا خيراوتلل ةداعتسالا هذه تققحت ىدم يأ ىلإ ةفرعم انهانل

 وه اذه .ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلل لوألا كلملا ىلإ ًادوع لصاوتم وحن ىلع يرموسلا
 سنام هنباو ؛ميظعلا نوجرس» تالالسلا لبق ام نوعرفلا نم ًالك نأل ةرورض رثكألا

 وأ يرموسلا كلملا وليلس مهنأ اوعدأ هتلالس يف مهنم نيردحتملا نم ديدعلاو براحملا

 فخحا



 «لئاوألا نييرآلا كولملا محالم تايلوح يف ًارارم مهيلإ ىزعي بسنلا اذهو «لوألا يرآلا

 .نآلا تتبثأ يتلا «(ةيروطسألا سيل) «ةيخيراتلا

 نييرموسلل ينمزلا بتارتلا ريدقت يف ةقباسلا تالواحملا عيمج لشف

 راثآلا يملعبو 'ةيرصملاو ةيلبابلا كولملا مئاوق نم ةيرصملا تارتفلاو لئاوألا
 كلفلاو

 نييرموسلا يجولونوركل ةيمهألا ةميظعلا ةلكشملا لحل ةقباسلا تالواحملا عيمج نإ

 ةيقيقحلا خيراوتلا دمتعت اهيلع يتلاو « *لئاوألا نويرآلا مهنأ نآلا نيبت نيذلا «لئاوألا
 .تقفخأ اهنأ نآلا تبث «ةميدقلا ةيملاعلا تاراضحلا عيمجل

 مهوت نآلا ىتح ةفورعملا ةيروطسألاو ةيديلقتلا ةيلبابلا ةيجولونوركلا مئاوقلا عيمج

 تارتفلا ىلإ الوزن ةيراضحلا ةرتفلل ىلوألا ةلالسلا نم كولملل ًالصتم ًالسلست مدقت اهنأ

 نم تفلأ دق ؛ ميدقلا خيراتلا ةيخيرات ةداعتسا تالواحمل ةدعاقك تمدختسا يتلاو «ةثيدحلا

 اولعج دقل . ةيناخيرات ةيلقع تاذ تسيل اهنأب فرتعي ةقبط «نيرخأتم نييقرش ناهك لبق
 ةنمزأو روصعبو «نييروطسألا لاطبألاو ةهلآلا فاصنأو ةهلآلا نم ًالايجأ لئاوألا كولملا

 اذه .ًادبأراثآ ةيأ ىلع رثعي نأ نكمي الف ءالؤه نم يأب قلعتياميفو .ةيرشب -قوفو ةيلايخ
 ةدئاعلا كلت يأ «نيدفارلا يداول نآلا ىتح مدختست يتلا مئاوقلا يف دجوي لصأتملا للخلا

 اذه ىلإ فضأ .وثينام مئاوق يف رصمب قلعتي اميفو «آ5أ نييئيسألا ةنهكلاو 86ع7050ه5) ل

 نايحألا ضعب يف يه امنيب ةبقاعتم تناك تالالسلا نأ مهوي يذلا يفاضإلا للخلا

 تابلقتلاب مّكحتلل نيخروملا لبق نم ةمدختمملا ةيفارغوليبلاو ةيراثآلا ججحلا نأو «ةنمازتم

 ىلع ةرداق ريغو مهبم وحن ىلع ةيبسن ةرورضلاب يه مهصوصن يف اهليلعت بعصي يتلا

 .نييماسلاو نييرآلا نع فلتخم يفاقثو يوغل سنج مه لب .نييرآلا اوسيل لئاوألا نويرموسلا ©
 يداو بونج يف نوكو ءةيرجمحلا روصعلا يف نينسلا فالا ربع زاقوقلا لابج نم ردحنا دقو
 نويقارع نويرموسلاف . ضرألا تاهج عيمج ىلإ ترشتنا يتلا ةزيمتملا هتراضح (ًارصح) نيدفارلا

 قارعلا يف ةباتكلاو نيدعتلاو ةعارزلا ماوقأ مهو ةيقارع مهتراضح نأل ءيش لك لبق
 . (عجارملا)ميدقلا

 فول



 تبثت امنيب «نيدفارلا يداول ةيكلفلا تامولعملا . ةيخيراتلا ةقدلا ىلإ برقأ خيرات يأ ديدحت

 تاوجفب ةلصفنم ةريخألا ةلالسلا تكرت اهنإف ىلوألا ةيلبابلا ةلالسلا ةياهن ةيبسنلا ةقدلاب

 روأ ةيرموس نمو «ًالوزن ةثلاثلاو ةيناثلا تالالسلا نع . ساقم ريغ ىدم ةياهن دنع

 يجولونوركلا ةداعتساو ةركبملا ةيرموسلا ةرتفلا عم اهطبر يف تقفخأ كلذكو ءًادعاصف

 .ركبألا يرموسلا

 ججحلا نم تجنن يتلاو ةبراضنملا ةيجولونوركلا تاجاتنتسالا حيضوتل
 نم سنم خيرات تاريدقت نيب ةنس 7747 ضقانت نع كيهان  ةيفارغولببلاو ةيجولويكرألا

 «ةيراثآلا ججحلا نم ًامعد ىعدي اهنم لك «مويلا تايرصملا ءاملعل نيتفلتخم نيتسردم لبق

 مهجئاتنل ةديدع ةلثمأ  لئاسولا سفنب كلذك لصح يتيركلا سونيملم.ق 0٠١+ خيراتو

 خيرات» 1820310 باتك يف نيدفارلا يداو يجولونوركب قّلعتي اميف اهيلع رثعي دق ةللضملا

 لبقو «ةيفارغولببلاو ةيجولويكرألا سسألا ىلعو كلذب . ١14٠٠١ ماع رداصلا «ركبملا لباب

 2١ . ادج ديعب ىدمب هيبأ نم ربكأ وسوت سنام عضو ؛لوألا نوج رس نبا ناك هنأ فرعي نأ
 كلملا هنأ نآلا فشتكا (0]1ا0) ودوأ .هذه انمايأ تادقتعم ىلإ يتأنلو «.ةهباشم ةقيرطبو

 نم نيعونلا نيذهل باتك رخآ يف ينافوط  دعباملا نيثالثلاو نماثلا كلملا دعب عضو ءعبارلا

 هنأ نولوقي نيذلاو (انتمئاق يف ٠١ مقرلا) 31601 يديم يرموسلا كلملا لثملابو .''”ججحلا

 77178 وحن ًانيمخت عضو «ًايماس ًامسا نوكيل “"511115-286” ىلإ همسا اولوحو يماس

 ةديدع نورق دنع ًايطابتعا عضو (انتمئاق يف ١6 مقرلا) هتلالس يف لوألا كلملا امنيب م. ق

 ةللضمو ةطوبضم ريغ يه مك نيبت هذهك ةئثطاخ تاعضو .©0م.ق 7٠١٠١ يف ؛ةقحال

 . يجولونوركلا ريدقت يف هتبثت دق ام يف ججحلا هذه

 لوبقب ةدح رثكأ ًارخؤم تحبصأ ركبملا ينيدفارلا يجولونوركلل ةشوشملا ةلاحلا هذه

 روصع عم ؛ةمهوُلا تالالسلا نم ةليوط ةلسلسل جذاسلاو يملعلا ريغ تايروشآلا ءاملع

 .58ص )1١(1586

 .56ا/1 كو عذزل(؟١)

 : 501/8 ص قباسلا ردصملا (©)

 فرش



 ووذ «تافارخلاب نونمؤملا نوينيسألا ةنهكلا اهنيع يتلا «لقعلل فانم وحن ىلع ةيلايخ
 انضرع دعب اميف يتلاو «ىلوألا ةلالسلاب ةصاخلا شيك ةيلوح يف .ةدسمملا تامولعملا

 ملاعلا يف ةيخيراتلا تالالسلا عيمجل ىلوألاو ةيرموسلا تالالسلا عيمجل ىلوألا اهنوك

 يجولونوركلا نييعتلا اذه لكل ةفئازلا ةيصخشلا انفشك دقف قباس ''' لمع يف امك . ميدقلا

 (ةنس 74 ١ر١١٠) ةيجولويجلا روصعلا ديدمت ىلإ ةيمارلا ةدودحملا تالالسلا عم .ينيسألا

 4ار١٠٠ ل كولم دوهع عم ؛نافوطلا دعب ةنس فلأ "5 ةعضبل ًالوزنو ««نافوطلا لبق»

 ال يتلاو ««ينافوط  دعب» كلم لكل نورق ةدع لدعم كلم لكل ةنس ١6٠١ ىلإ ةنس

 ةعيضم نوكي فوس . شيك ةيلوحل ىلوألا ةلالسلا لبق مهعيمجو .2)مهرثأ ءافتقا نكمي

 ًاساسأ تايروشآلا ءاملع اهلعج دقف كلذ عمو .دعب اميف اهيلإ ةراشإلا تقولل

 !نوجرس لبق ام ينيدفارلا يجولونوركلل

 يرموسلا يِجولونوركلا ةلكشم لح يف يديلقتلا يلبابلا ءنمازتلا» لّسف

 طقف صخت ةقحاللا ةيروشآلاو ةيلبابلا تاباتكلاب ةفلؤملا «ةيلبابلا «ةينمازتلا لوادجلا»

 ةركبملا ةيرموسلا تارتفلا عم لصتت الو م.ق ١4٠١ وحن ىلإ ةيلات تالالسو كولم

 .ًاقالطإ ةطيسولاو

 وه ءركبأ ةرتف ديدحت ىعسم يف مدختسا يذلاو « سيئرلا يديلقتلا يلبابلا نمازتلا نإ

 ريخألا لباب كلم لبق نم ةيلك مدُق لوزعم ردصم وهو «نوجرس ةلالس طقف صخي يذلا

 ةداعإ دنع . رخآ ناكم يف سيلو م.قد18- ه060 ماوعألا نيب مكح يذلا سودينوبان

 ةظوفحم ؛«ةينيط ةناوطسا ىلع كلملا اذه نود «51ممةنه رابس ىف سمشلا دبعم رامعإ

 نيس  ماران» ل دئاعلا ساسألا حول سسألا يف دجو هنأ 29 يناطيربلا فحتملا يف نآلا

 )١  840عباسلا لصفلا .
 . عباسلا لصفلا 77/840. يف حرش هعقوم ريغ يف 83 عضوو يلايخلا يجولونوركلا (؟)

 . © ص 138 رظنا شقنلا اذهل ةيفرحلا ةمجرتلا لوح ٠.54 ةحوللا «٠ سماخلا لصفلا 01/4 22

 فض



  ماران نأ امب ءنآلا .«ةنس 7٠٠١ لبق» كانه تعضو دق تناك ةيقللا هذهو «انيغ راش نبا

 لمأ دقف (سودينوبان يلبابلا كلملا ةنودم يف «انيغ راش» لا) لوألا نوجرس ديفح ناك نيس

 مت يتلا وه همكح ةنس ددحي مل سودينوبان نكل .ريخألا خيرات ددحي فوس مقرلا اذه نأ

 هدهع يف حوللا اذه اهيف عضو يتلا نيس  ماران مكح ةنس الو «ةيقللا هذه ىلع روثعلا اهيف
 نأ ضارتفا ىلع ءةنس ال4 وأ 18+ 07 ب ًاكش كرت كلذب «ةنس 67 ماد يذلا ليوطلا

 . يبيرقت ريدقت هنأ حضاولا نمف كلذ عم ءًاحيحص ناك ةنس 7٠٠١ همقر

 71/5٠١ دودحب ناك نيس. ماران خيرات نأ ًايطابتعا ضرتفا دقف كوكشلا هذه مغرب

 نإف ةركبملا خيراوتلا هذه ساسأ ىلعو 27 ؛م .ق 78٠0١ نوجرس هدج خيرات ناو «م . ق
 .م.ق ١٠و١٠٠٠ ىتحو «م.ق 5٠6١ ىلإ ترخأ يرموسلا خيراتلا ةيادب

 دنتسملاو م.ق 778٠١ وحن دنع نوجرسل اذهك ًاركبم ًاخيرات نأ اهدعب فشك دقلو

 يف رخآ ردصم يأب معدت ملو ءيماسو يلباب كلمرخآل ةلوزعم ةياور ساسأ ىلع
 قئاقحلا عيمج عم لماكلاب ًاضراعتم ناك «ةقحاللا وأ ةركبملا ةيلبابلا صوصنلا

 كلملا نيب ةلصافلا ةريصقلا ةرتفلاب قلعتي اميف تطبنتسا يتلا ةفورعملا ةيجولويكرألا
 لكشو ةباتكلا لكشو نفلا «ةفاقثلا «ينابملا .نوجرس ةلالسو ايدوغ ريهشلا يرموسلا

 نأ رهظُت امك ءنوجرس ةلالسل ةدئاعلا كلتل ًادج ةهباشم يه ايدوغل ةدئاعلا نيطلا حاولأ

 وحن » دنع ًايبسن تبث دق ايدوغ خيرات نإ .ةريبك ةفقو انود رخآلا مهدحأ عبت نيرصعلا

 عم ةيلحملا تاينمازتلاب ًاضيأ نكل «خلا . .لامعألا قئاثوو هنفب طقف سيل «م.ق

 ةلالس سسأ ةمق ىلع اهنأ دجو يغنودو ايدوغ ينابم «100081 يغنود اهنمضب ءروأ ةلالس

 دق سودينوبان نأ ضرتفا دقف كلذل . امهنيب لصفي للختم روط امود «ًابيرقت نوجرس

 اذه .م.ق 58٠٠ وحن ناك نوجرس خيرات نأو ءهشقن يف ةنس ٠٠١١ وحنب أطخ بكترا

 خيراتك نآلا هينبت مت يذلا خيراتلا كلذ عم وه ءًايطابتعا هيلإ لصوتلا مت يذلا خيراتلا

 هرهظمب مقر -")باتك رخآ يف «م .ق 14177 وحن# ىلإ ًايطابتعا ددم دق ناكو «نوجرس

 )١(1115.  147٠١ص ٠ نوجرس نبا ناك نيس  ماران نأ دعب اميف دقتعا .

 م. ق "1657 ىلإ ريغ ةيناثلا ةعبطلا يف نكل 559 ص ء١1 .("814(؟) .



 دق نوجرس خيرات نأب داقتعالل مهدوقيو «نيرخآلا ءارقلاو نيخرؤملا للضي دق حيحصلا

 عم .رخآب وأ لكشب اهيف كوكشملا تاضارتفالا نم ةلسلس ىلع عقي امنيب «هنم ققحتلا مت

 ىلع تعضو دق نوجرس دهع ىندأو ىلعأ ةيرموسلا ةرتفلا خيراوت عيمج نإف ؛كلذ

 .قفلمو هاو ساسأ

 نم ةركبملا ةيرآلا وأ ةيرموسلا ةرتفلا ةيجولونوركل ديدج بلص ساسأ
 ةيرآ -ودنهلا كولملا  مئاوقب فشتكي ؛ًالوزنف ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلا
 ةيمسرلا

 «يرموسلا يجولونوركلا ةلكشم لح تالواحم عيمج تقال يتلا ةسيئرلا ةبقعلا

 ةمئاق ةيأ ىلإ ةجاحلا تناك ءبلص يملع ساسأ ىلع يجولونوركلا اذه عضوو
 ةرتملا ىلإ الوزن ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلا نم نييرموسلا كولملل ةلماك ةيجولونورك

 كلت ىلع فرعتلا مدع نع رظنلا ضغبو «ثيدحلا انرصعب طبترت يتلا ةيلبابلا ةيلالسلا
 ليلضتلا لالخ نم ؛ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلل لوألا كلملا مسا ىتح الو ىلوألا ةلالسلا

 . تاوصألا ةددعتم ةيرموسلا ةباتكلل يماسلا

 يتلا لئاوألا نييرآلل ةيمسرلا كولملا مئاوق لضفب نآلا تمعد هذه ةيساسألا ةجاحلا

 «نييرآلل يقرشلا عرفلا لبق نم ةيدنهلا محالملا تايلوح يف ديرف وحن ىلع تظفُح
 نييرآلا عم نييرموسلا قباطت تتبث يتلاو ةقباسلا لوصفلا يف هضرع متامل ةعئارلا ةلاصألاو

 ةيمسرلا تالجسلل ةيمسر خسن يه لب .ناهكلا اهفلؤي مل .هذه كولملا مئاوقو .لئاوألا

 ثرإك تزنكو ةمكاحلا ةيكلملا ةقبطلا لبق نم تظفحو تققد ميدقلا فيشرألل ةيلصألا

 . نييكلملا دونهلا مهيليلس لبق نم سدقم

 ةيديلقتلا لاكشألا اهظفحب كولملا مئاوقل ديرف لكشب ةلماكلا ةيدنهلا خسنلا هذه

 ةيرموسلا ةلالسلل لوألا كلملا نم «ينمازت بتارت يف نييرموسلا وأ نييرآلا كولملا ءامسأل

 ندي ةيلوخب يف تقرت ىلا تارثثلا لك اهديعججو « ةئيرتجلا ةردفلا ىلإ ًالوزن ىلوألا
 خسنلا هذه «ةيلبابلا كولملا مئاوقو آنه و !نممان« رفن ل ةيليمكتلا ةيفاضإلا اهتايلوحو
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 ةرتفلل لماكو خرؤم يجولونورك ديدج نم مظنن نأ نم ىلوألا ةرملل انتنكم ةيدنهلا
 تالالسلاو نييدرفلا كولملل ةيكلملا دوهعلا تاونسب «ةبلص سسأ ىلع ةيرموسلا
 .اهتاقحلمو شيك ةيلوح يف ةظوفحملا

 دونهلا باتكلا نأل ,.خرؤم يجولونورك يأ ظفحت مل اهسفن ةيدنهلا مئاوقلا

 ةيقرشلا ةيربجلاءببسب كلذ نوكي دقو «يخيراتلا سحلا ًامئاد مهزوعي ناك نيبنامهاربلاو

 كرلملا ءامسال ةلماكلا ةيمسرلا مئاوقلل ةليئض ةيمهأ هل ناك نمزلا رورمو ؛دنهلا يف ةملاحلا

 انل اولجس اهب يتلا ؛مهتفالخل (يجولونورك) ينمز بتارت يفو «ةيديلقتلا اهلاكشأ يف
 مئاوقلا يف ةدوجوملا تارغثلا مهريسجتبو «نييرموسلا كولملا ءامسأل ةيديلقتلا لاكشألا

 . ةرم لوأل ةريخألا ةيجولونورك اولمكأ شيك مئاوقو ةيلبابلا

 اهتاقحلمو شيك ةيلوحل خرؤملا يجولونوركلا ةيقوثوم

 اهتاقحلم يفو شيك ةيلوح يف ةظوفحملا تالالسلاو كولملا دوهع تاونس ةيقوثوم نإ

 ماع لكشب قفتت ةلجسملا مهتاونس نأ فاشتكاب ترهظ (رَّمُت نم) ةيرّمنلاو ةينيسألاو ةيلبابلا
 ةرسيتم يهف ةريخألا تدجو امئثيح «نيلاتتملا كولملل ةرصاعملا بصنلا يف ةنودملا كلت عم

 تانودم نم تخسن اهتاقحلمو شيك ةيلوح يف ةيكلملاو ةيلالسلا تاونسلا .رابتخالل

 نأل آلوزنف ىلوألا ةلالسلا نم ةيمسرلا مهخسن نم وأ ؛تالالسلل ةرصاعم ةليصأ

 عيفرلا يخيراتلا سحلا مهروهظ ذنمو ًامئاد مهل ناكو «ساسألاب يملع بعش نييرموسلا

 كلذ . ىلوألا ةيكلملا ةلالسلا مهتماقإ لبق ةديدع ًانورق ةباتكلا اوفلأ دق اوناكو ءروطتلا

 هيف يذلا «(انكاد ودوأ ءانإ) ىلوألا ةلالسلل ةرصاعملا شوقنلا يف ةباتكلا لكش نم رهاظ

 يف ًادج ةليوط ةسرامم رهظُت «ةيحالطصا ةيطيطخت موسر ىلإ ةيروصلا طوطخلا تضفخ
 .ىلوألا مهتلالس دهع لبق ةديدع نورقل ةجراد نوكت نأ بجي يتلاو «ةيروصلا مهتباتك

 سحلا اوروط مهنأ ركبألا ةفورعملا مهترتف نم نييرموسلل ةلهذملا تازيمملا نم ةدحاوو
 مهمادختساو باسنألا ةلسلسل رحلا مهنيودتب يلج كلذو ءظوحلم لكشب يخيراتلا

  ءامظع ًاراجت اوناك ثيح خلا . . .دقاعتلا حاولأو ءةخرؤملا لامعألا قئاثول ريزغلا

 افراب



 راجحألا ىلع ىتحو .مهينابم راوسأو تاساسأ ىلع كولملا ءامسأ نيودت مهتسراممو

 . لئاوألا مهكولم دوهع تاونسو ءامسأ ظفح ىلإ مهتداق فالسألا مهتدابعو «ةدرفملا

 تاونسلاب يرموسلا نمزلا باسح

 ديعب نمز ذنمو «نييرموسلا نيب رككبم نمز ذنم ًارشتنم ناك نينسلاب نمزلا باسح نإ
  ةدابع يف ًاروطت بوعشلا رثكأ نويرموسلا ناك دقل . ىلوألا كولملا ةلالس ةماقإ لبق

 . هنع ىنغ ال باسحلا يف يونسلا ماظنلا ثيح نييعارزلا نيفنصملا لوأ اوناكو .سمشلا

 ءءامدقلا نويرصملا هراعتسا يذلاو ءآموي 7١ نم ةنسلا ماظن اوطبنتسا مهنأب مّلس دقو

 عم ًايسمش ًارهش ١7 نوكي كلذب «رهشأ ةعبرأ نم مسوم لك «مساوم ةثالث ىلإ ًامسقم
 هلدع يذلا «نينسلا نم نيعم ددع ةياهن دنع «رهش» نم ةسيبك تافاضإب حيحصت ةليسو

 .ًاموي 7160 ةنسلا نيلعاج مايأ ةسمخ نم ةيونس تافاضإ ىلإ نويرصملا

 كولملا دوهع تاونس ليجست يف شيك ةيلوح يف تفظو ةلماكلا تاونسلا

 تاونس اونودي مل مهنأ يف ةيرموسلا تانودملا هذهل ةيملع ةّقد تظحولو .تالالسلاو

 اونود لب .بسحف هتمصاع مسا عم قباسلا كلملاب هتقالعو ةلالس لك يف كلم لك دوهع

 ةلثمأ عقاولا يف اوناك دقل . ةلالس لك تاونسل يلامجإلا ددعلا ةلالس لك ةياهن دنع ًاضيأ

 ةيلوحو ا/7 ص لاثملا ليبس ىلع رظنا) اهوطغ يتلا تارتفلل يخيراتلا «يملعلا ماكحإلل

 . (اهيلي امو 04 ص ال/24© يف ةلماكلا شيك

 ةيرموسلا ةرتفلا يجولونورك مظنو اهنم يوس يتلا داوملا

 ةرتفلل خرؤملا يجولونوركلا ميظنت ةداعإو ةيوست نآلا اهنم انرودقمب يتلا داوملا

 : يه ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلا ىلإ ًادوع ةيرموسلا

 دنع ىلوألا ةيرآلا وأ «ةيرموسلا ةلالسلا نم نييرموسلا كولملل ةلماكلا ةمئاقلا أ

 . ةيدنهلا انمئاوق لضفب تظفح يتلا ةرصاعملا ةرتفلا ىلإ الوزن ةراضحلا مايق

 فه



 .اهتاقحلمو شيك ةيلوح يف ةظوفحم ةلالسو كلم لك دوهع تاونس . ب

 دهعلا عم ةيلخادلا ةيرموسلا ةرتفلا طبري يذلا ةيلبابلا ةرتفلا يف ددحم خيرات .ج

 . ثيدحلا يحيبسملا

 ىلإ ًادوع ةيرموسلا ةرتفلل لماك خرؤم يجولونورك ميظنت ةداعإ حبصت داوملا هذه نم

 نم «تامملا-يباسحلا ريدقتلا» ب تاباسح ةلأسم ؛ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلل لوألا كلملا

 . هاندأ ةددحملا ةطقنلا

 يكلفلا باسحلاب ىلوألا ةيلبابلا ةلالسلا خيرات تيبثت

 ةلالسلا ةماقإ خيرات وه نآلا انتاباسح هنم انيرجأ يذلاو هاندأ ددحملا خيراتلا اذه

 رداصم نم ةدقعم تاباسحب ًابيرقت ردقي خيراتلا اذه ناك «قباسلا يف . ىلوألا ةيلبابلا

 تاينمازت ««ةيلبابلا كولملا ةمئاق» ««ةيلبابلا ةيلالسلا تايلوحلا : نم «ةنيابتمو ةفلتخم
 رايعم هطبض يذلا م.ق 8٠١ ىلإم.ق ٠ نم ةرتفلل «نمازتملا خيراتلا» « ةديدع ةيلحم

 بصنلا تانودمبو .سودينوبان ريخألا يلبابلا كلملا ىلإ الوزن م. ق 747 نم سوميلطب

 . اهتاذ ةقحاللا تالالسلا كولم نم ديدعل ةرصاعملا

 ةيكلفلا تامولعملاب ًاريخأ ىلوألا ةيلبابلا ةلالسلا ةماقإ خيرات ددح «كلذ عم ءنآلا

 يه .خيراتلا اذه ظحلا نسحلو نآلا انل ددحت يتلا «ةيكلفلا تابقارملا .ةظوحلم ةقدب

 «ةرهزلا بكوكل ةيئاسملاو ةيحابصلا تاءافتخالا دنع لباب يف تيرجأ ةطوبضم ةلسلس

 نيرشعو دحاو ةدملو ؛ةلالسلا هذه يف رشاعلا كلملا مىل2201-111ا08582 نم رمأب تلجس

 يه .خيراتلل طوبضملا اهديدحت ببسب ًاعيمج اهنم ةيمهأ رثكألا تابقارملا .هدهع نم ًاماع
 بألا اهب ماق ةيلصألا تاباسحلا .هدهع نم ةسداسلا ةنسلا يف تذخأ يتلا كلت

 خيروت ضارغأل تابقارملا هذهل ةيدرفلا ةيمهألا كردأ نم لوأ ناك يذلا « 1«نقاة«رلغُك

 خوش «نيرخآ نييكلف ءاربخ لبق نم نآلا تاباسحلا هذه تحقن «هتلالسو كلملا اذه

 ميوقتلاب قلعتي اميف رمقلاو سمشلل رهاظلا ليجعتلل لضفأ ميق عم «نيرخآو 56106
 ةيلبابلا ةلالسلا ةماقإ خيرات نأ رهظتو «ترشن ةحقنملا تاباسحلا هذه ةجيتن . يروغيرغلا

 ففي



 وه ؛ءاوس دح ىلع خيراتلاو يلبابلا يلصفلا ميوقتلاو كلفلا ملع يضرت يتلاو ؛ىلوألا

 نامث نم ةرهزلل ةدحاو ةرتف قرافب «م.ق 3١١1 وه ليدب لامتحا عم ءم.ق 7١١5 ةنس

 نأ رقأ دقف لاح ةيأ ىلع .ًاناحجر رثكألا وه (م.ق 7١١ 5) لوألا خيراتلا نكل . تاونس

 خيراتلا يتاباسح يف تنيبت دقف كلذل . كلذ وأ اذه امإ نوكي نأ بجي يعقاولا خيراتلا

 ال نأ بجيو «ىلوألا ةيلبابلا ةلالسلا ةماقإل ددحم خيراتك ءم .ق 7١١5 ةنس يأ «لوألا

 . تاونس نامشب كلذ نم ركبأ نوكي دق يعقاولا خيراتلا نأ لابلا نع بيغي

 لوألا كلملا نم لئاوألا نييرآلا وأ نييرموسلا كولملل خرؤملا يجولونوركلا
 م.ق ٠٠٠١ ىلإ م.ق 175/8 وحن 12551 يساك ةلداس ىتح ةراضحلا مايق دنع

 تامولعملل انتداعإ عم «ىل وألا ةيلبابلا ةلالسلا سيسأتل ددحملا خيراتلا اذهب

 ؛تامملا يباسحلا ريدقتلا» ب ةيباسح ةلأسم نآلا رمألا حبصي :ءالعأ ةددحملا ةيساسألا

 وأ يرموسلا كلملا ىتح ةيرموسلا تالالسلاو كولملا خيراوت عيمج ةداعتسال ًاعوجر

 لودجلا يف رهظت ةميظنت داعملا يجولونوركلا اذه جئاتن . ةراضحلا مايق دنع لوألا يرآلا

 .اهدعب امو ١5١ ص قفارملا

 ةرطابألل سيئرلا طخلا ةمئاقو ىلوألا ةيلبابلا ةلالسلا نيب ةطبارلا ةرصآلا نإ

 نيس ديب 1518 نيسيا ةنيدم طوقس يه ءانوتل اهاندجو يتلا .نييرآلا وأ نييرموسلا

 ةلالسلا يف سماخلا كلملا «1«طةممهان-1801 يبار  وماخ دلاو) 8421164-510 تيلابوم

 . تاونس ثالث روطاربمإك مكح يذلاو .هدهع نم رشع ةعباسلا ةنسلا يف ىلوألا ةيلبابلا

 لوألا كلملا ىلإ ًالصاوتم رمتسم لكشب كولملل يروطاربمالا طخلا دوعي ةطقنلا هذه نم

 :بصتغملا» .نوجرسل رشابملا ةفيلخلا مسا طاقسإ نإ .ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلا يف

 هنأل ءىرخألا خيراوتلا ىلع لاح ةيأب رثؤي نل ةيدنهلا انحيتافم مئاوق نم ؛ 22 عوذؤأ

 ةلالسلا مكح تاونس عومجم ًاضيأ فرعن نحنف ؛هدهع لوط ةفرعم ىلإ ةفاضإلاب
 ةيناثلاو ىلوألا نيتلالسلا لخادتل طوبضملا رمألا . شيك ةيلوح يف ةيناثلا ةلالسلا «ةقباسلا

 . هتبثتو هصحف مت دق شيك ةيلوح يف

 افرك



 ةيلوح يف «ىمظعلا ةرغثلا ١ يف ًاكلم نيرشعو ةعبسل ةيدرفلا دوهعلا تاونس طاقسإ
 طخلا ةمئاق يف 7” ىلإ ٠١ مقر نم كولملا يأ (نيسيأو رفن تايلوح) اهتاقحلمو شيك

 رمألا نأل «ةرغثلا هذه لفسأو ىلعأ كولملا خيروت ةحص ىلع لاح يأب رثؤت نل سيئرلا
 دروت 1517 نيسيا ةيلوح يف روأ ةلالس .ديدحتلاب ةنس 475 ب نيع ةرغثلا هذهل يلامجإلا

 قئاثوو هبصن يف وه هتاونس خيرات نكل .طقف ةنس 45 هدمأ دهعب 12081 يغنود كلملا

 .نآلا هينبت مت يذلا وه مقرلا اذهو «همكحلا ةنس 08 نيعت لمعلا

 ًادحاو اكلم تلمتشا ةيناثلا ةيلبابلا ةلالسلا نأ انيأر ةيلبابلا تالالسلاب قلعتي اميف

 كلت يف عبارلا كلملا يأ ؛ًايروطاربما ًامكح ىلوت يذلا 1204-562 ةلالسل ًارصاعم

 ديدجلا سنم خيرات .م.ق ١794٠١ وه 13551 يساك ةلالس ةيادب خيرات نإف كلذل ءةلالسلا

 . انلودج سرد نأ دعب ًاديج ربتخا يجولونوركلا اذه نع جتانلا

 تافالتخا دروت نيسياو رّمُن ةيلوح حاولأ نم ةفلتخم ًاخسن نأ ركذتن نأ بجي انه
 يلامجإلا مكحلا يفو «نيرخآلا ضعبو نيس ماران مكحل يلامجإلا لوطلا يف ةفيفط

 نإف ؛هذهك تالاح يف ماع هجوب ةلوبقملا خسنلا انينبت اننأ نم مغرلاب « (ان11 يتوغ ةلالسل

 يف ىتح هنأ ركذتن نأ بجي اذهب قّلعتي اميف نكل . طقف نينس عضب يف ةيبيرقت يه جئاتتلا
 ” نيب وه يريدقتلا ىدملاو . طبضلاب ددحتت مل اهنإف حيسملا ديسلا ةدالوك ًايبسن ةبيرق ةثداح

 .«يرموس كلم لوأ ءالتعا يف توافتملا خيراتلا نأ ظحالي نأ بجي امك .م.ب 5م .ق

 هاندأ نم دهعلا تاونسل «تامملا  يباسحلا ريدقتلا» ةيلمع نع جتن شرعلا يثوغ وأ يرآ

 .ادوعصف

 بابسأل سماخلا كلملا دعب ام لودجلا يف اهلصفأ مل يتلا) 1؟هووؤ1 يساك ةلالس نم

 نراقملا طبضلا عم ددحم ًالوزنف ةيجولونوركلا تاطابترالا (108 صال/84© يف ةحضوم

 نييروشآلاو نييلبابلا كولملا مئاوقو «تاينمازتلاو ؛ةرصاعملا مهشوقن لالخ نم
 ام وأ يسرافلا لالتحالا ىتح الوزن .سوميلطب ةرفش و« «نمازتلا لوادج»و «نيقحاللا
 ردنكسالا ةيروطاربما ربع مامألا ىلإو م . ق 0717 ماع نيرشعلاو ةعباسلا ةلالسلا ىعدي

 .اذه يحيسملا رصعلا ربعو م . ق 00 7١6 ةيسوميلطبلا ةرتفلا ىلإ

 فلا



 ننم لئاوألا نييرآلا وا نييرموسلا كولملل (يجولونوركلا) ينمزلا بتارتلا ةمئاق
 مق ١6 وحن «شيك ةلالس ىتح ةراضحلا ءوشن

 (نيسوق نيب تعضو كلم لك دهع تاونس)

 يبيرقتلا خيراتلا

 م.ق

 نيرا كسول

 نسر مرسال

 نسف ضرس

 سف ضفف

 ضف ةينشدلا

 نيرخل هسرف

 ني ل لل

 نم . نس ضينلا ن

 ضي ةيضشلحل
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 ةلالسلا مئاوق يف ةيرموسلا ءامسألا
 بصتنلا يفو كولملا

 وأو خأ ةئيدم (كلم)
 «ندوأ وأ نودأ ىودأ

 ةلالسلا

 ىلوألا

 نا يرق ءهورودنإ ءردنإ

 روغ ءغاز ءاغاغاس « خاس

 (٠8).ردأ وأ

 - 0 لد

 (1؟)درمغ

 يف ناج وأ سكب غ وأ

 0 خيام 8

 ءاشوُنِإ زتنأ ىزْنإ ءاشكن

 0 (؟6) (نبإ) ونإ ٠ نإ

 (1) (نبا) «كودأ ءودأ

 ٍِ (70) يزومد «نْغمز

 (5) (نبا) ةتوزأ

 )١١( نغأ نم
 ِ (١١)انامشب وأ وش ومإ
 - يداموس اسكاي (ودنن وأ ) يلين
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 ةيناثلا ةلالسلا

 ةيدنهلا مئاوقلا ءامسأ

 وكاس وأ اردنإ وأ ردات
 (ساقار) ورب وأ

 (ينن) يمن يشوكب
 هالعأ امك

 يتاياي وداي وساق ادأ

 انيج ؤأ اياجيم اناج

 اراتشو وأ اراتشف
 ارانتم
 وسمت وأ وسم مشق

 ءاياجكأ(؟) .الينأ

 لسلستلا
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 مركزا

 5 4239 يحز

 ا

 مصقكو ميكت ل“ دق

 (؟) نبا « غود وأ

 «يتراب ءودراب ووتوترب
 55 وثرب
 ونمدود وأ ومودوغ
 ارادنغ وتد

 بآ-اتيشأ وأ غزأ

  سكاشيغ وأ سكازشإ
 شماغ
  غاصرأ «داخ شورأ

 وأ اشاهأم اراب وداخ
 غاساورأ

 3 [م.قالا ٠6 وحن]

 (9؟١) (نبا)

 «لغدم ١ «لاغرنم

 (نبا) ءخم

 نعوب ءرسدب «يدانش دب
 < (نبا) ؛ وسكاوغب وأ
 يدان  شانإ دن نْنإ -
 / يهلأ 00 يسرت
 يد) يسككد و (يوامس

 (يوامس /يهلأ وأ

 (نبا) © يع وأ يدم

 (نبا) ا ءاغوك

 وأ سكاس سكد « يسرت
 (نبا) ء. سكد_وش(؟)

 نبا «راكزتوأ امازت

 [(دنأ (؟)]

 ادابشاب وأ ومور
 («ادابيناسيم»)

 - يشورد نامار يكورورأ
 امار_اساتور وأ اداب
 وحن] (اداب  ينأ)

 (نبا)[م.ق' ٠

 .... اهيإ[9]

 اتانس وأ اتنوشد
 وثيرب .داهرب ءاتارب

 ارامدنود ءاماتوغ
 اًقشآ لردنك «تاود

 وشتس وأ اهدم  اجأ
 اكاكر ءاشسكر ءسّوكاج
 شن كر وأ

 امشايمراب وأ اًمشايره

 ولاغم وأ الاغدم

 وأ يدانسب ءاقشايردب

 1 ويجوب
 اقشاناقوي
 وأ وقيد اساو

 (يوامس /يهلا

 لوألا ويساد اسات وأ

 ويارتم وأ ويتتم
 ادنكم وأ اناثايك
 وأاهاسود ءاساد.وس

 اتوهيماس ءاكامس

 وتناج
 نامور انراقوس وأ اداشيرب

 اًقمشاره «لوألا ادابورد

 اًمشادور وأ نامور
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 نر راو
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 انا
 الاكشم ؟') اخانوب (؟)

 (غدم
 (ءورقم ريغ)

 ودود  يبوغنك ٠ نغنغ

 لغ امام

 ور(؟) وبلك
 كود

 نجاوووت انج اراب
  ودروأ وأ مزاب  ودراب
 انيج  اكوروأ وأ ءانيج
 (7؟6) يزيغاس وأ يريغاز

 وأ نك ينوغ راش «ينوغ
 520 (06)«نوجرس»

 )١6 نبا (شُم  ورأ ) شم
 (؟ وأ

 يداو يف) وسوت سنام
 )١6( ؟نك# نبا (نيدفارلا

 وأ (نيس وأ ) وزنن  مارن
 (*4 وأ 05) نبا اب مارات

 وأ ير راش  يناغ راش

 (١*)ابلد

 اماي «مّنان «يمإ «يغيغَيَ
 كولم عيرأل (مكح ةرتف)
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 (؟١) ودود

 )١6( نبا . بك رودوش

 وروأ نكن ؟) نغن - وروأ
 ال5. متخ بحاص

09) 

 كرإ ةلالس
 ةلالس

 نوجرس

 كرإ ةلالس
 ةيناثلا

 اتوميج
 يترك ناب وأ وناهب

 اتارب ايتاس

 يناثلا اردناك  شراه

 اها تهور وأ اتيره

0 
 ودنهد وأ وكنك

 اياجيفق
 يكورور وأ اكوراب
 اكات يرهد وأ اكات.يرفق

 اجاق دارأب .تاقنسارب

 وروب وأ اكوهاب وأ يهاب
 يناثلا

 اراغاس وأ ينوكاش ينوك

 ويسانام « اجنام اسأ

 وأ تام وسنأ ءاناجنأ
 ابماراك

 ابلد اغناوتاخ تج  يتنوك

 انإ - يغاهب

 ودنرهد

 اتورش .يناشلا ارتوهوس
 سوياتورش
 اغاهبان .نهبان

 في
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5256-53 

7”7125-5 4 

 8-:غ5١1١1

55894-754* 

515947-794 

 فر درا طرا
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 قر انو
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 فرد سلو

 ؟اببه”7ىمأ

 (1) (نبا) ءرّتغ - شّرأ
 (5) (اودك وأ ) ودرات
 (5) (امأ وأ ) ينين- اش اب
 اتو (نأ  وأ) شآ ورأ
)3( 

 كولم نود يتوغ لالتحا

 (#غ؟وأ:5)
 (*) اتورم
 (5) وشيغ وأ وشيك يف

 الرو وأ] سكان الليرإ
 [اباغ

 (7) يم -غأ وأ يم-غد
 وشاك وأ ثمامإ
 (1رامامش

 ء,ر بسب « سكاب امينإ

 (00) مَسَب وأ سكب
 (5) شويزإ

 سكاد وأ سكات الراي

(1) 

 (؟) تيبإ

 وأ (شاغ ؟) الراي
 ةرتفلا (؟) امامشوشاك

 (8) ةيناثلا

 سكب وأ مَسَب «موساب
 (ةيناثلا ةرتفلا)

 (نغن وأ ) نيكن . . . .

 0 قرف

 ال وأ موبر -[يسال]

 (7) باريس
 (1) مرار

 مونارد )١(
 ومالك باخ وأ ملباخ

0( 

 يتاراس وأ نيس شاتروس

 يتوغ ةلالس

 اشيربمأ (؟) وأ اردنك شره

 (وشوربما ديفح ارات يئار)

 اياجنس ءابيهر  وهدنس

 سوياتويأ [اشوك ةلالس]
 يتاخ كلم «سايلاتود وأ

 انراب  وتير [اياتروم]
 [اشوك]

 اماك اثراس [ابمشوك]

 [يجاهب

 اسادوس

 (ةيناثلا ةرتفلا ) [ايماشوك]

 وجاهب وأ يناثلا وساب
 (ةيناثلا ةرتفلا)

 اداب وشاملاك

 (اتبوغابوأ ءاتورس)

21 

01 

 م

5 

7 

 مل

9 



 فضا فضم

 فرم لفظا

 0 ا ولا

 نيرا رش ةرثملا

 فضول

 فقف ل

 1-1 1ك
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 الم ا

 ها٠--5ه.؟”

 هذآ

 اد (شأ) وغ الراي

 (17)( ؟ايدوغ)

 [رزب يدر -نإ]

 (9) ودور اشيب

 (الرا /0)

 (14) مكز نقرأ

 نج - كد وأ يغند

 2ه4م) (نبا) .وماش

 (نييس  رب) نيس - شارب
 (9) (نبا)

 نيس  لمج) نيس  شوس
 0 6 . نبا

 (؟55) نيا . نيس  لبإ - لإ

 (7:”) اروشأ  يبشإ
 وش وأ) تاك يننيتاك

 )١١( نبا .(وشيلل

 (؟١1) نبا .ءوخاد  شايتإ

 (؟١) نبا .وخاد  شابشإ

 )١١( نبا «نُعَأ شايبل
 وروم ١ شارأ  يشاشد

 مثقف

 نيس  رب) نيس - رّمأ
 (11) نبا «(يناثلا
 (5) نبا (خاسنإ) يبل

 (8) يتيويإ اروأ (- شإ]
 (؟4) يناب  خاسنإ

 (1)اشيبنرت 7(2) يبماز

 شبام نيس ٠ (1) اغوكدزأ
 00١

 كرإ ةلالس
 ةثلاثلا

 روأ ةلالس
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 [يهداغ]

 [يهداغ نبا اثار .افشق]

 [هالعال

 اكمشأ

 وروأ ءوروأ ةلالس عرف]
 اكالوم [اكسر

 [(اماج) نعد

 [هترزجمو امار  وشارب]
 69 و اثار 2 اشاد

 انار اناش [انيشوس]

 اليفلا وأ اليبإ ىلإ
 اهاس _اًفشف

 ابلد وأ اغناقتاخ

 وهاب 35 اغرد

 وهغار
 اجآ

 اثار 35 اشاد

 (اردناش ) امار

 اشوكو . اال

 عبارلا ارتوهوس وأ يئيتأ
 اهداشن

 ١ه
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 ة4ضح

  371دحاص

 (77)وشولإ - قماد
 تلابم نيس) تلابم  اهونا

 ستوللا وأ يبار  اوماخ

 4 ةرفإ «نبا ميظعلا

 (*) نبا « اندأ  وسماس
 (؟4) نبا ءاغوشيبأ
 (اناتيد_وأ) اناتاس يمأ
 م0 . نبا

 (اغوداس وأ ) اغاراس- يمأ
 غ1( . نبا

 (؟١5) اناتاس  وسماس

 )١0( لاب يك رهس

 (17) (شادناغ) لاتازك
 (؟37) نبا 8 مأ - وغأ

 6 (شايلتشاك ( وروزب

 (8) وغيش
 شاتوسيبأ

 ةيلبابلا ةلالسلا
 ىلوألا

 ةرطابأك

 الان

 ساهبان وأ اهبان

 سنتوللا وأ اكيرادنب
 ميظعلا

 ناقناهد  اميشك
 اكيناقيد

 وتوس (؟) وأ ورور
 (اتسور

 وغان  يهأ

 ارتايراب وأ ناقناهداس

 عمالاب وأ الاب ارسهس
 لجفاد طخ

 اياغ وأ الاتس

 انكوأ وأ اكوأ
 اهبان  ارجاق
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 وأ افشا تهتويبا
 اهشاتشويد
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 وهروأ كلم اناكانذا يسكأ لوألا يثوغلا وأ يرآلا وأ يرموسلا كلملا خيرات

 وحن , يثوفلا المع غغي وأ 1120-011: روث وكأ وأ !!اء؟) وكاف شكأ ءانةطان

 م. ق 7

 كلملا « لاطبألاو كولملا مظعأل ددحملا خيراتلا ىلع ًاريخأ لصحن لودجلا اذهب

 وأ ؛يرموسلا » كلملا «دلاخلا يرآلا «ةراضحلا ءوشن دنع ميدقلا ملاعلا يف لوألا رضحتملا

 ةيصخش هنأ فشكو ؛ةنيدم لوأ ىنبو .ةعارزو ةراضح ماقأ نم لوأ يذلا يثوغلا

 .دوجوم «ةسدقملا سأكلا» وأ شوقنملا سدقملا يرجحلا هءانإ لاز ام يذلاو «ةيخيرات

 . يقيقحلا هدهعل نينس عضب نم ةيبيرقت ةقد عم م .ق 77777/8ب نآلا ددحي هخيراتو

 لوأو رءرضحتم كلم لوأ مودقل م. قا" «ًايبسن هيف كوكشملا ريغ خيراتلا اذه

 ركبألا اهترتف نم ةميدقلا تاراضحلا عيمجل ئجافملا 'ثيدحتلا» حرشي «ةراضح أشنأ نم

 سيلو .ةموعزم نوكت دق ةراضح .ةراضحلا ىلع انين «ضرف يذلا . ةريبك ةجردب

 . امهنيب طلخلا يرجي ام ابلاغ يتلا ثيدحلا يرجحلا رصعلا نم هتيادب ةفاقث درجم

 «ةرضحتملا بوعشلا عيمج نيب نم نييفاقثلا لاطبألا مظعأك ةدلاخلا ةملاعلا هترهش

 هقباطت دكؤت «ةيرموسلا : هباقلأ نم دحاو تحت وأ يصخشلا همسا تحت ءاهثيدحو اهميدق

 سنجلا لبق نم هلأ كلذ دعبو دجم دق ناك ءانيأر امك .«كلذب «ةراضحلل ءىشنمك
 هلإلل لوألا كاردإلا ساسأ لعج دقف ءرضحنللا ملاعلا هفرع لجر مظعأكو .يرشبلا
 (برلا) هلإلا باقلأو ءامسأ بلغأ و «ناسنإ ةروص يف هلإلا كلذب ًالعاج .ءبأكو كلمك

 ةبسنلاب "05165" وأ فوقع يرصملا بألا  هلالل يخيراتلا يرشبلا لصألا ناك « ةوقتن

 )0( . قيرغإلا باتكلل

 صال/158 و ءاهدعب امو ٠١ ص .7]7/548) رظنا ءةيرموسلا نم ةقتشملا ةيرصملا باقلألا لوح(١)
 ةديدع ةلثمأو « ١50 ص شماهلا رظنا ةيرموسلا نم ةقتشملا ةيتوغلا باقلألا لوحو ءاهدعب امو 6
 .,8/815 يف ةيرموسلاو ةيرصملا رداصملا نع

 قدا



 م.ق 1511 م.ق 7١4" وحن يرصملا سنمل ديدجلا خيراتلا

 سسؤم «سنمل ديدجلا ددحملا خيراتلا وه انلودج نم ئشانلا ةيمهأ رثكألا خيراتلا

 خيراوت نيب نم ًافالخ رثكألا خيراتلا ءرصم يف سنم خيرات نإ .رصم يف ىلوألا ةلالسلا

 خيراوتل ساسألا رصنعلا وه كلذبو «ةيمهأ خيراوتلا رثكأ هنأ نم مغرلاب  ميدقلا خيرأتلا

 نآلا ديعتسا دق ءابوروأ ةراضح اهنمضب «برغلاو طسوتملا رحبلا يف ةميدقلا تراضحلا

 . ةديدجلا ةيخيراتلا انحيتافم لضفب ةيبيرقت ةقد عم ةرم لوأل

 يف ةدراولا ةيرصملا تالالسلل ةيديلقتلا مئاوقلا لوبقب ًاقباس رَّدق دق ناك خيراتلا كلذ

 يوحت يتلاو ,.ةيسوميلطبلا ةرتفلا ىلإ دوعي يذلا وثينام نهاكلا اهفلأ مئاوقل ةروتبملا خسنلا

 تنروق امدنع .ةبقاعتم تالالس اهنأ اهنم مهفيو ؛ةيديلقتلا ةيكلملاو ةيلالسلا تاونسلا

 نأ تافالتخالا تتبثأ «نينيعم كولمل ةفورعم دوهع عمو ةتتفم ىرخأ مئاوق عم مئاوقلا كلت

 68547 نم هادم دتمي .عساو لكشب ًافلتخم سنم خيرات اولعج نيفلتخم تايرصم ءاملع

  خيراتلا» ةسردم تلاز ام رضاحلا تقولا يف .لقأ وأ م. ق 54٠١ ىلإ (نويلبماش) .م.ق

 ًاللضم ًاعابطنا ءىرخأ خيراوت عم .ءيطعي يذلا «م .ق 0047 وحن هخيرات ددحت «ليوطلا

 باحصأ تايرصملا ءاملع ءىرخأ ةهج نم .ديج لكشب هنم ققحتلا مت يجولونوركل

 ًايبسن ةرخأتملا ةلحرملاب نيفرتعم وأ نيكردم ؛806إل66 ريام ةدايقب «ريصقلا  خيراتلا» ةسردم

 دق «ةيفينصتلا ةباتكلاو نداعملا مادختسا اهنمضب «هتلالسو سنم ةراضح نم ةروطتملا وأ

 اولواحو « .م.قا١٠77 وحن ىلإ خيراتلا اوضفخو ؛وثينامل ركبملا يجولونوركلا اولمهأ
 تاقورش  ىرعشلا تارودل ةرخأتملا رداصملا ضعب ىلع ةمئاف ةيكلف ججحب كلذ معد

 ةرود اومدختسا دق نييرصملا نأ ليلد دجوي ال هنأ نم مغرلاب ء سمشلا نم ةبيرقلا ىرعشلا

 كلذ لبق رصم يف بقور دق ينارعش دهع يأ نأ لمتحملا نم سيلو ؛6:3 دهعك ىرعشلا
 ددح نآلا نكل . هيف كوكشم اذهو . كانه ظحول دق ًاقح ناك نإ (م .ق 778١ ةنس يأ)
 . ضرتفملا «ريصقلا  خيراتلا» نم لقأ نورق ةتس وحنب يقيقحلا هخيرات

 عم نام وأ سنم قباطت انفاشتكا لضفب ةنكمم تراص يقيقحلا سنم خيراتل انتداعتسا

 لوصفلا يف تضرع امك «نوجرس نبا ءوسوت سنام ميظعلا يرموسلا روطاربمالا
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 هسفن سنمل ةرصاعملا شوقنلا ًامامت اهتدكأو .ةديدجلا ةيدنهلا انحيتافم لالخ نم «ةقباسلا

 .دنسلا يداو يف ةيرصملا مهماتخأو ةيرصملا مهتانودم يف هتلالسو

 ءلوذ» نيسياو رّمُن نم ءاهتاقحلمو شيك ةيلوح يف ةظوفحملا ةيكلملا سنم خيراوت
 رظنا) تايلوحلا هذهل ًاقبط «تأدب يتلا «نيدفارلا يداو ىلع هتيروطاربما ىلإ طقف ريشت
 تايلوحلا لالخ نمو اندجو هنم يذلا .نوجرس هدلاو توم نم ةنس ١6 دعب ؛( لودجلا

 . رصم يف لالقتسالا هنالعإبو هدلاو دض هتروث ببسب ثاريملا نم مرح دق هنأ ةيدنهلا

 سنم سيسأت خيرات نم ققحتلا لجأ نم .ةرشابم هدعب ينيدفارلا شرعلا لتحي مل كلذبو
 ةدم رصم يف مكح هنأب يرصملا يفرظلا ديلقتلا ساسأ ىلع باسحلا ائيلع رصم يف هتلالسل

 اذه .هتافو ةنس يه نيدفارلا يداو ىلع روطاربماك ةريخألا ةمكح ةئس نأو «ةنس 7

 ؛ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا هسيسأتل يلاتلا خيراتلا ءانلودج نمو ءانل جتني يباسحلاريدقتلا

 :كلذب

 م.قآ5141- وسوت سنام وأ سنم توم

 ةنس 17 - رصم يف همكح

 م .ق 7١5 - رصم يف ىلوألا ةلالسلا ةماقإ خيرات

 سنم خيراتو .م.ق 77١4 ةنس رصم شرع ىلوت سنم نأ لوقلا نكمملا نم يأ

 ةرتفلا نم اهنأ انيأر يتلا هتراضح عم قفاوتي م.قا1541-م.قاال4١ لذه

 .انيلإ هتلالسو وه يمتني يذلا «ةينوجرسلا

 لدي م .ق 71/١5 ةنس رصم يف ىلوألا ةلالسلا وسوت سنام وأ سنم ةماقإ خيرات نإ

 «نوجرس هدلاو دهع نم نيرشعلاو ةيناثلا ةنسلا يف كانه هلالقتسا دطو ريخألا نأ ًانمض

 . ةنس 11/76-117017-77 كلذب ,«(لودجلا رظنا) .م.ق 71/76 ماع همكح ءدب يذلا

 يف هدلاو دض راث ساجنام وأ اجنام اسآ ريمألا نأ ىلع ددشت ةيدنهلا محالملا تايلوح

 نإ «ةنسا7 ١ وحن ناك رصم يف هلالقتسا نلعأ امدنع سنم رمع نأ حرتقت انماقرأ . هبابش

 نوجرس نأ ءاندجو امك «نكل . هتيروطاربما هتداعتسا ىتح جوزت دق هدلاو نكي نمل

 جوزت دق هنأ نكمملا نم ؛228ق15أ روطاربمالا هلزع لبق شيك داعتسا هنأ فصو باشلا
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 سسأ امدنع «ةنس ١6 لقنل «نينس عضبب ربكأ سنم نوكي دق كلذبو «ةريخألا ةئداحلا لبق
 وحن وأ ةنس 87 وأ 257+ 7١ هتافو دنع هرمع لعجيس اذه . رصم يف هلالقتسا

 ًايتع رمعلا نم غلب دق سنم نأ دكؤي هلك يرصملا ديلقتلاو ءرمعلا نم ةنس 47 وأ .+6

 سنمم هحالصإ يف اتلدلا يف اهب ماق يتلا ةعساولا لامعألاو . يواسأملا هفتح يقل امدنع

 . ليوط دهع ىلع لدت
 ىلع نيداتعم مهنوك «خيراتلا اذه تايرصملا ءاملع «ةرظن لوأ نمو .ضفريدق

 ةيفاك ةحاسم حيتي ال اذه ديدجلا خيراتلا نألو ءريثكب كلذ نم ركبأ سنم خيرات ديدحت

 نكل .م.ق 070 ةنس ةيسرافلا ةرتفلا ىلإ الوزن ةلالس نيرشعو تس نم ةليوط ةلسلسل

 لوط نإ .ةرصاعتم لب ةبقاعتم نكت مل ةيديلقتلا تالالسلا هذه ضعب نأ ًاديج فرع نآلا

 (5١و )2١0. سوسكهلاو ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةيداحلا ةلالسلا ًاصوصخ «ةديدع تالالس

 وه كلم لكل دهع ةنس نيثالث لدعمب 8ءله505 شغورب حامسو «ريبك لكشب ينيمخت وه

 . ظوحلم لكشب يعيبطلا لدعملا قوف

 ةرتف ىدم ىلع ًايرآ وأ ًايرموس ًاكلم نيعبسو ةعبسل ةنودملا دوهعلا لوط لدعم كلذب
 وه م . ق 17/77 ىلإ الوزن م. ق 7718 وحن لوألا يرآلا وأ يرموسلا كلملا نم ةليوط

 «ةئيدحلا ةيخيراتلا ةنمزألا يف ةيدرفلا دوهعلا لدعم عم قفاوتي يذلا مقرلا «ةنس 1١2

 . نيدفارلا يداو يف ةظوفحملا ةيمسرلا ةيرموسلا تالجسلا ةيخيراتل ًالهذم ًاديكوت مدقيو

 يف ريبك لكشب هب غلوب دق ىلوألا ةلالسلا دهع لوط نأ ةقيقحكو اندجو عقاولا يف

 ءالتعا نم ةرتفلا نأ نيدفارلا يداو يف ةيلصألا تانودملابو ةغلاب ةقدب اندجو .وثينام مئاوق

 - م.ق )77١7 ةنس ١187 طقف تناك «بك رودوش ؛هتلالس يف كلم رخآ ىلإ سنم

 ةينامثلا كولملاب ةنراقم «تاونس ثالث نم لقأ مكح مهدحأ «كولم ةتسبو (م.ق 5

 لقي ال امب ةلالسلا تاونس يف ةدايز لكشي ءوئينام ةمئاق يف درو امك «ةنس 701“ هدمأ دهعب

 نم ريثكلل ةمزالم نوكت دق هذهك تاغلابم .ةدحاولا ةلالسلا هذه نم ةنس ١/ نع

 ةلالس لثم «ةريصق ةيدرف دوهع ةليوطلا تالالسلا ضعبل نوكي دقو ىرخألا تالالسلا

 . ةنس 8١ طقف اومكح اكلم نيرشع اهل يتلا «ةينيدفارلا 0ا01 يتوغ
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 :يقيقح خيرات وه ًاثيدح فشتكملا «م.ق 717١5 ءاذه سنم خيرات ءلاح ةيأ ىلع

 خيراتلل ةهجوملا قئاقحلا عم قواستمو ةخسارلا قئاقحلا نم لئاه مك ىلع سسأ دقو

 أدبي اهب يتلا . ١166٠ يلاوحل رشع ةنماثلا ةلالسلاو هتلالس ةللختملا تالالسلاو /رصاعملا

 ةديدجلا دودحلا نمض يئاقلتلا طيبضتلل ةلباق كلش نودب نوكت فوس .«يرصملا خيراتلا

 .انتافاشتكا اهتضرف يتلا

 دنع ىلوألا ةيرآلا ةلالسلا يف لوألا كلملا نم نيللختملا كولملا خيراوت

 .م. قا1075 وحن !3561 يساك ةلالس ةياهن ىلإ الوزن ةراضحلا ءوشن

 وأ نييرموسلل (يسيئرلا وأ) يروطاربمالا طخلا نم نييدرفلا كولملا خيراوت عيمج

 اءةكؤأ يساك ةلالس ةياهن ىلإ الوزن ىلوألا ةلالسلا يف كلم لوأ نم لئاوألا نييرآلا

 ء«سنم لالخ نم يتيركلا سونيمو «ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا اهنمضبو م.ق ١١16 يلاوح

 تاونسل ةيمسرلا مئاوقلا نم «تامملا يباسحلا ريدقتلا» ب باسح ةلأسم درجمك عبتت

 طخلل رمتسملا بقاعتلا امنيح ؛ةيلبابلاو ةيرموسلا تانودملا يف ةظوفحم يه امك مهدوهع

 وأ ةيرموسلا ةلالسلا يف كولملا نم دحاول جرختتسي انرصع يف ددحم خيراتو رقي يسيئرلا
 .ةخرؤملا ةيرآلا



 ورشع سداسلا لصفلا

 ةيرذجلا تاملكلاو ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصألا

 .ةيرصملا ةغللا يف ةيمسرلاو ةيفاقثلا





 و ةيروصلا تامالعلاب نييرموسلا ةباتك لكش وه ةرضحتملا ةباتكلل ركبألا لكشلا نإ

 يتلاو ركبألا ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا ةباتكلا نإ . ةيروصلا  ةيطخلا تاملكلا تامالع

 ةيفيلغوريهلا ةباتكلا ردصم كش ىندأ نودب تناك يرآلا يرموسلا سوماقلا يف اهتضرع

 عيمج ردصم تناك اهنأ ًاضيأ تضرع «ءابفلألل يرآلا لصألا » يباتك يفو ؛ ةيرصملا

 . ةثيدحلاو ةميدقلا :ةيئابفلألا ةباتكلل ةيسيئرلا لاكشألا

 ءانإلا ىلع يرذنلا شقنلا يأ ؛ةيخيراتلا ةيرموسلا ةباتكلل مدقألا جذومنلا يف

 وأ 22888 غاز لوألا يرموسلا كلملا همنغ يذلا «ةسدقملا سأكلا# وأ يراكذتلا يرجحلا

 لبق نم روفحملاو « نينتلا  ىعفألا ةدبع نم (4:-11ان: روت  رأ) 1: روت وأ اناكانذ نيسكأ

 ةينيمختلا خيراوتلا عيمج ) م .ق 77146 وحن شيك كلم اآنااد ودوأ كلملا ميظعلا هديفح

 يف «(قباسلا لصفلا يف حضوم وه امك :ةيليخت «ةينيمخت تناك خيراتلا اذه لبق شوقنلل

 لكشب اهتباتك ناكمإلاب نوكيل ؛ةيطخ تحبصأ دق ةيروصلا ةباتكلا تناك جذومنلا اذه

 لامعتسالا ىلع لدي كلذ . قرلا قرو ىلع وأ بشخلا ىلع ربحلاو ملقلا لامعتساب عرسأ

 .«يرجحلا رصعلا يف نييرموسلا فالسأ لبق نم ةيروصلا ةيطخلا ةباتكلل قباسلاو ليوطلا

 يف اهسفن ةراضحلا ءوشن لبق ىتح ؛«يرجحلا رصعلا يف نييرموسلا فالسأ لبق ىتح
 ىرغصلا ايسآ يف نييثحلا تايفيلغوريه نأ تحرتقاو . ةبترملا ةيندملا ةايحلا عم يندملا رصعلا

 يلصألا لكشلا حجرألا ىلع لئمت «ةيعيبطو ةيعقاوب ةيروصلا مهتامالع مهمسرب ءايروسو

 يعيبطلا لكشلاب دكأ اذه . ةسيئرلا ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا تامالعلا ةباتكل رّكبملا وأ

 يداو يف ةيمسرلا ةيرموسلا ماتخألا يف ةدوجوملا ةيرموسلا تامالعلا نم ريثكلل ماتلاو

 ىلوألا ةلالسلاو تالالسلا لبق ام شوقن بلغأ يفو «دنسلا يداو ةرمعتسمو نيدفارلا

 فينا



 . ةثيدحلا تايفيلغوريهلا عم ماع قافتا ىلع اهنوك ءرصم يف

 روهظ لبق رصم يف ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا ةباتكلل قباسلا مادختسالا
 يتلا ةباتكلا . ةقباسلا لوصفلا يف مات لكشب رقأ دق ةيحالطصالا ةيرصملا تايفيلغوريهلا

 ةيرموس ةباتك اهنأ رهظ رصم يف مهتانودمل ,هفالسأ ىلإ ةفاضإلاب هتلالسو سنم اهمدختسا
 . ةيرموسلا يه اهتغلو ةيئابفلأ سيلو ةيعطقم ةباتك اهنأل «ساسألاب

 ءدب يذلا ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا ةباتك يف يلحملا يرصملا يحالطصالا لكشلا نإ

 يقيرغإلا حلطصملاب ماع لكشب نآلا فرعي «ىلوألا ةلالسلا ةياهن دنع ًايجيردت هلامعتسا

 ىف ناهكلا اهلامعتسا لصأو ةباتكلا هذه نأل «ةسدقملا ةباتكلا»وأ «تايفيلغوريهلا»

 نا ليلا وف . ةماعلا ضارغألا يف تلمهأ دق تناك نأ دعب ةيمسرلاو ةسّدقملا تاباتكلا

 رمتسا اهمادختسا نوك «ةيفيلغوريهلا ١ حلطصم اهيلع قلطأ دق ةركبملا ةيرموسلا ةباتكلا
 مئامتلا ىلعو ناهكلا كولملاو ناهكلا ماتخأ يف يروصلا  يطخلا اهلكش يف ًاليوط

 برضلاب كلذو ةعيرسلا ةباتكلل ةيرامسم ةيداعلا ةباتكلا تحبصأ نأ دعب « ذيواعتلاو
 نيطلا حاولأ ىلع لكشلا ينيفسا وأ يرامسم يبشخ مقرمب (تيبرت) ةفيفخ تابرض
 . فلتلا اهقحلي ال ىتح رخفت كلذ دعب يتلا «ةبطرلا

 ركبألا طمنلا ىلإ يلحملا دادترالا يه ةيرصملا ةيفيلغوريهلا ةباتكلا نأ نآلا نيبت دقل

 اهلاكشأب ناقتإو مامتب تمسر دقو تامالعلا بلغأ اهميدقتب ةيرموسلا ةيروصلا ةباتكلل
 ةباتكلل ةيريسفتلا يلوادج يف ديج لكشب كلذ ظحالي . ةيعوضوملاو ةيعيبطلا ةيروصلا
 ةيطخلا ةيرموسلا تامالعلا بنجل ًابنج ًارهظم «قحالملاو ةقباسلا تاحفصلا يف ةيرصملا

 . لصفلا اذه يف ةحضوملا تاحوللا يف رثكأ ةيصوصخب كلذ ظحاليو «عجرمك ةلثامتملا

 . كلملا ءسمشلا رقص ءروشلا : ل ناقتإو ةقدب ةموسرملا تامالعلا لاثملا ليبس ىلع

 نينانف لبق نم طقف اهمسر نكمأ يتلا «ةيرصملا ةباتكلا يف «خلا . . . تايرهزملا ءبراقلا

 (ةيبارقتسا) ةيلوأ ةيحالطصا طوطخب ةيرموسلا يف لْثَمت «ةيانعبو ةظوحلم ةرتفل نيبردم
 كلذب ؛لامعأ لاجر لبق نم ةعيرسلا ةباتكلا تفيك «خلا . . صوخشلاو تاناويحلا كلتل

 . تام هبش وأ ديدج  تامم درجم يه ةيرصملا ةيفيلغوريهلا ةباتكلا يف ةيدابلا ةيتامملا

 فن



 ًافلس ظحالملا ؛ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصألا نم ديزملا ضرع لجأ نم

 ةيفيلغوريه نيعبرأو ةينامث ١14 ١4( «7) ةقفرملا تاحوللا يف دروأ «ريسفتلا لوادج يف

 «ىنميلا ةهجلا ىلع ءاهيناعمو اهتاوصأ وأ ةيتوصلا اهتميق عم «ًاعويش رثكألا «ةيرصم
 ةلئامتملا ةيرموسلا ةيروصلا ةيطخلا ةمالعلا .ىرسيلا ةهجلا ىلع « اهنم لك بناج ىلإو
 ةيرموسلا عم ةقباطتم ةمالع لك نأ ظحالي فوس .اهيناعمو ةيتوصلا اهميق عم اهعم

 يف هتاذ وه ةيرصملا ةيفيلغوريهلاب ةلثمملا ءايشألا لكشو . ىنعماو توصلا يف ةيرصملاو

 نأ ظحالي فوس .اهيناعمو ةيتوصلا اهتميق عم اهعم ةلئامتملا ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا
 ةلثمملا ءايشألا لكشو . ىنعملاو توصلا يف ةيرصملاو ةيرموسلا عم ةقباطتم ةمالع لك

 درجم يه تافالتخالا «ةيرموسلا ةيروصلا  ةيطخلا يف هتاذ وه ةيرصملا ةيفيلغوريهلاب
 يف كلذ ظحالي . رصم يف ةيلحملا ةيئيبلا فورظلا يف هيلع وه ام قفو ءيشلا لكش ريوحت
 «(87 ص لباقم) ؟ ةحوللا يف ثارحملاو عردلا «ةرمجملا :لاكشأ يف تافالتخالا

 باقث ءرامزملا «ةلسلا وأ ةساطلا «قيربإلا تيبلا ؛ 18 ةحوللا يف رونتلاو نيكسلا «.شرعلا

 كعكلاو رهملا .باقثملا «ةوارهلا «ةكرعملا سأف ؛ةفرجملا ؛ ١4 ةحوللا يف ةكمسلاو رانلا -
 .؟١ ةحوللا يف بلكلاو ىعفألا «ةقيدحلا ؛ ٠١ ةحوللا يف

 تامالعلا لاثملا ليبس ىلع . لصفلا اذه يف ةحضوملا تاحوللا يف رثكأ ةيصوصخب

 .خلا . . . تايرهزملا .براقلا .كلملا .سمشلا رقص ءروثلا : ل ناقتاو ةقدب ةموسرملا

 «ةيانعبو ةظوحلم ةرتفل نيبردم نينانف لبق نم طقف اهمسر نكمأ يتلا «ةيرصملا ةباتكلا ي

 . . .صوخشلا تاناويحلا كلتل (ةيبارقتسا) ةيلوأ ةيحالطصا طوطخب ةيرموسلا ىف لثَت

 ةباتكلا يف ةيدابلا ةيتامملا كلذب ءلامعأ لاجر لبق نم ةعيرسلا ةباتكلل تفيك خلا
 . تام هبش وأ ديدج تامم درجم يه ةيرصملا ةيفيلغو ريهلا
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 (18) ةحوللا

 ب .ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصألا

 ةيرموسلا

 هلإلا سيريزوأ هلإلا هلآلا وأ ديسلا
 ةدابع يف بالا بقلملا قراضأ

 روصم . سمشلا 5 سمشلا نبا

 شرعلا تحت نيعب تحت نيعب روصم
 شرعلا

 هلإ سروح ةمالع
 «قلحملا» «سمشلا

 «ًايلاع مفترملا»
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 (ىنميلا ديلا) دي

 روصم ةدقتم ةرارح 0 دادح «ةرارح

 بيهل

 فني



 (19) ةحوللا

 ج . ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصألا

 ةيرموسلا

 ل مك م
 تطل

 يرجح قرود
 قلاخن مسا كلذكو
 .حمقلا هلإ .نيطلا
 «بارشلا ىحللا

 'عر» نم لكش

 "هم



 ١ عئاضب .نوعام

 ةرح ءءاعو «ثاثأ

 (ةيناطلس) ةساط
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 (١٠)ةحوللا

 د .ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصألا

 ةيرموسلا

 | رمرلا ةروص م تاس[ م[

 ةواره «لاتق سأف

 فيس « حمر

 اهلا



 ذرحلا اهنأب تفرع : هلإ ايأ «ءاملا هلإ
 يلزألا ءاملا ن ةقيمعلا هايملا

 فك



 (؟١) ةحوللا

 ه .ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرموسلا لصألا

 ةيرموسلا

 ثالث) «ةيوارحص

 (لالت

 اهني



 03 ينأب ٠) بهذي

 ْج وز فعلا

 (مادقأ وأ لخرأ

 فلي



 «يروصلا  يطخلا لكشلا يف ء. يرموس لصأ نم «ةيفاضإ ةيرصم تايفيلغوريه
 : ةيبارلا ةمالع وأ 18ا0 لا نمضتت هذهو . ةقباسلا تاحفصلا يف تدرو «ىنعملاو توصلا

 وأ 68 ةيرموسلا نم) . روثلا ةمالع وأ (68 05 12) اك وأ اغ ءىعفألا ةمالع وأ هاد واف

 يت (118 ص 82. نراقو ةكبشلا ةمالع «583'(ت) اش :(86 ص 81. نراقو) اد

 () . . .ىرخأو ( ص) باقثملا ةمالع

 نأ دجو «ةيماس يه ةقحاللا اهتاحلطصم نأ نم مغرلاب ءًاضيأ ةميدقلا ةيرصملا ةغللا

 ليصفت يف ضرع امك ؛يرموس لصأ نم يه ةيسيئرلا ةيفاقثلاو ةيمسرلا اهتاملك روذج
 يف لاعفأل روذجو تاملكلل رذج ٠٠١ وحن .«يرآلا -يرموسلا سوماقلا» يف لماك

 اهردق امك ةيزيلكنالا ةغللا يف يرآرذج 17١ وحن عم ةنراقم) ةيرموسلا ةغللا

 «ةيرآلا ةلئاعلا تاغل ىلإ ةفاضإلاب «ةميدقلا ةيرصملا يف اهعيمج تدجو (51620 تيكس

 يف يه امك ةميدقلا ةيرصملا يف ىنعملا حور وأ ىنعملاو توصلا سفن اهل تاملكلا هذهو
 ةقحاللا ةيرصملا ةغللا» نأب يرتيب زردنلف ريسلا ةظحالم دكؤي اذه .ةيرموسلا ةغللا

 رداصم نم تناك تاملكلا بلغأ نأ عم ءاهبيكرت يف ةيماسلا نم ريثكلا تنمضت

 . نآلا ىتح ةفورعم ريغ اهنأ ضرتفملا رداصم :2 "0: . ىرخأ

 ةيمسرلا تاملكلا روذجلو ةيرصملا تايفيلغوريهلل يرآلا وأ يرموسلا لصألا اذه

 يرآلا وأ يرموسلا لصألا ىلع رخآ ًاليلد فيضي ةميدقلا ةيرصملا ةغللا يف ةيفاقشلاو

 . ةيرصملا ةراضحلل

 ص «ةراضحلا وعناص» يفو «ءابفلألل يرآلا لصألا» يباتك يف تدرو ىرخأ ةديدع تايفيلغوريه )١(
0 . 

 (؟1841)2 ععوانمم, ط1ناءلعإل 1.ععاب 10+ 1906, ]0ان؟. ةثكاطق0و. 125(., اءا؟الأ (6) .

 فلا



 رشع عباسلا لد صفلا

 عم يساسأ لكشب قباطنت ةركبملا ةيلالسلارصم ايجولوثيم

 ةيثوفلاو «ةيرآلا ؛ةيرموسلا ايجولوثيملا
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 ةلالسلاو تالالسلا لبق ام كولم ةطساوب رصم تلخد يتلا ةلجبملا سمشلا ةدابع نإ

 ةرقبلاو «(560) بتذلا «ىعفألا نمو ءدسافلا يئادبلا يلحملا نيدلا لحم لحتل ىلوألا

 «ةركبملا ةرتفلا ىلإ دوعت ةيرموس تناك «ةعشبلا ةيناويحلا مهتايحضتب رمقلا يدباعل مألا
 كولملا ىعدا يذلا بعشلا 60185- نييثوكلا ةنايد ًاضيأ تناك دقل .ةيرآ تناكامك

 يف قباطتلا اذه . مهنم مهنأ ىلوألا ةلالسلاو تالالسلا لبق ام رصم ةنعارفو نويرموسلا

 يرموسلا سوماقلا ؛تاراضحلا اوعناص «ةقباسلا يلامعأ يف ليصفتلاب ضرع يجولوثيملا

 . ىلوألا ةرملل ًايفرح تمجرت امك «نييبرغلا ثوغلل ةيناطيربلا 5408 اديإ ةمحلمو يرآلا

 لكشب ءاهتدابع ترمتسا «ةيضرألا ةايحلا ردصمو ملاعلل رونك ءاهسفن سمشلا امنيب
 ديعأ ام دح ىلإ يملعو ينالقع نيد -لئاوألا نييرآلاو نييرموسلا لبق نم ءرخآب وأ

 .كلذ عم يذلا «نوتانخأ يثحلا  هبش كلملا لبق نم ةرخأتملا روصعلا يف رصم ىلإ هلاخدإ

 هل فاتهلا نم ًالدب قطرهملاب نيئيدحلا تايرصملا ءاملع همسو .لوقلا بيرغلا نمو

 تهلأ ”ةيهيبشت «ءسنم مضت يتلا ؛نوجرس ةرتف لبق ناهكلا نيب رهظ دق ناك حلصمك
 تدبع هعمو .ءامسلاو سمشلل ديسجتكو بأ. هلإك لوألا يرآلا وأ يرموسلا كلملا

 ًائولاث نينوكم مهنباو (ةيرصملا 5 سيزإوأ 56( تيسأ ) 45'غن وأ ثك'0 ةهلؤملا هتكلم

 دهعلا يف ىتح نيدحوم ساسألا يف اوناك نيذلا .نوقحاللا نوظفاحملا توغلا .ًايوامس

 ناكملا ءاطعإ اولصاو ءيرشبلا هلصأ نيرقُم «نييرآك ديحوتلا ىلع اوظفاح ىحيسملا

 وأ "5زه”«غّس» وأ « "هوه 1907”روث اسآ» .بألا هلإلا يسمشلا مهلإ ىلإ يسيئرلا

 . (عجارملا) - ةهلآلا ىلع ةيرشب تافص علخ : ةيهيبشت ()

 فني



 يسُكأ وأ “ه1-58ائ5" «روث شأ» هنأ ةقباسلا يلامعأ يف تنيب يذلا « "0410”«ندوأ'

 . لوألا هلؤملا مهكلمو نييرموسلا 600108 نويدوأ» وأ 5ةقم غاس» وأ «"انطنون"

 يراسأ وه ه1-5ان: روت شآ يسمشلا بألا هلإلا اذهل ةيرموسلا باقلألا دحأ

 ,ةدقع راسآ يرصملا يسمشلا بألا  هلإلا مسا لصأ ًافشاك ء ثددعن وراسأ وأ ثكقت

 سفنب ءانيأر امك «ءبتكت مسالا اذهل ةيرصملا ةيفيلغوريهلاو «يقيرغإلا 05185 سيريزوأ

 فئاظوو مسال يرموسلا لصألا اذه بناجب .ةيرموسلا يف امك ةيروصلا ةيطخلا ةمالعلا
 يرشبلا هلصأ نطو هلإلا اذه لصأل يرصملا ديلقتلا نّيعي «سيريزوأ يرصملا بألا هلإلا
 ةيثوغلاو ةيرموسلا ديلاقتلا عم قفتي عقوملا اذه نأ ظحالي نأ بجي .ايروس لامش هاجتاب

 يرموسلا مسالا ءىرغصلا ايسآ يف لوألا هلؤملا كلملا اذهل ةيخيراتلا ةمصاعلا ددحت يتلا

 نم 8 وأ 510118 اهيلع قلطي ناك ىرغصلا ايسأو ,« 2 ايريس وأ آكانعناك اهل ميدقلا

 . نييقولسلا لبق

 يرصملا يسمشلا ثولاثلا لصأ هنوك فشك لقلقتملا يرموسلا يسمشلا ثولاثلا اذه

 ءامسألا هذهل ةيرصملا ةئجهتلا .نبالا مألا بألا .سروح  سيزيا- سيريزوا ل روهشملا

 ةيرصملا ءامسألل يرموسلا لصألا . (11ةمب وأ آ1-ع وأ) 0(151) - !10ء وأ ُةدوع فمع (0): يه

 سروح «هلؤملا نبالل يرصملا مسالا . هالعأ هضرع قبس (]515) ة56(و (05أ105) ةثدقت

  نبالا بقل براحملا» وأ 113:5 وأ آ[ةع ةيرموسلا نم ًاقتشم نكي مل نإ «قيرغإلل ةبسنلاب
 نم قتشم هنأ « دقتعا امك «لمتحملا نمف ٠ 843:-لاناخودرم يرموسلا يسمشلا هلإلا

 يف 8 وأ 5ان:8 هيلع قلطأ يذلا ١) سمشلا  هلإلا (5”85'ان# وأ) 58ان/ ةيرموسلا

 فرلأملا بيكرتلا يف ظحول امك «ةميدقلا ةيسرافلا يف ( شانانعد وأ) 1105و «ةيتيركسنسلا

 يف ةيلصألا 5لا امنيب  ادزم  اروهأ وأ 8320-1105 ك سمشلا  هلإل يتشدارزلا بقلل

 لصأ ريخألا اذه ناك نإ .11 ةميدقلا ةيسرافلا يف امك «حبصت ةيرموسلاو ةيتيركسنسلا

 ريثأتلا ىلإ ريشي كلذ نإف 2( لمتحم هنأ ودبي امك «11ههدنوؤ وأ [10: يرصملا مسإلا

 .4خ١1١5 م41كحح 8ع(١)

 . سروحو سمشلل زمري يذلا رئاطلا ءرقص « ةيرصملا يف 11د وأ [اومان )١(
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 . ةركبملا ةيلالسلا رصم ىلع سرفلا وأ نييماليعلل يوقلا يوغللا

 يف كلذك قباطتم وه نفلا يف يرموسلا يسمشلا يهلإلا ثولاثلا اذه ريوصت

 «ةيناطيربلا 504ةاديإ ةمحلم يباتك يف ليصفتلاب حضوم امك ةيرصملاو ةيتوغلا ؛ةيرموسلا

 سفن يف تضرع امك ةيرصملاو ةيرموسلا يف ًاضيأ ةقباطتم يسمشلا ثولاثلا اذه فئاظو

 يف هلصأ عم يرصملا سروح سمشلا  هلإل يفيظولا هباشتلا ركذلاب ريدجلا نم . باتكلا

 هلإلا هدلاول براحملا لطبلا ساكعنا وأ يلجت وه اهعيمج ةثالثلا يف . ةيتوغلاو ةيرموسلا
 ؛8انإ توس وأ 566 تيس بئذلا  ناطيشلا صخش يف ًاصوصخ «ناطيشلا ىلع هبلغت يف

 حمقلا هلإك ةيعارزلا ةايحلا ديس كلذكو «توملا نم دئاعلاو ؟ناطيشلل يئادبلا زارطلا

 ايسات هبقل تحت ثالثلا فئاظولا هذه سرامي ةيرموسلا يف . حمقلا  كالملا وأ (بوبحلا)

 2د2ئان- وأ 2ةلعك سكادو 213 ايد و ؛ 263 اسكيدو 1:-1(1ن113 الكم سكات وأ 8

 ايجولوثيملا يف كالملا  ليئاكيم سيدقلل يقينيفلا  يرموسلا لصألا) نييقينيفلا انم-84111

 هزمرل هباشم) ىزعم سأر ًايدترم ؛نيينامهاربلا دونهلا 38*76 و «.(تحضو امك ةيحيبسملا

 7ةكعأو وأ 2ذة5, 135 و نييتوغلا 183123 و (يقينيفلا .يرصملا لعولا وأ ىزعملا يرموسلا

 8ءوعمات هيلع قلطي رصم يف . ةميدقلا ايناطيرب دوقن يف بيلصو حمقلا لبانس زومر ًالماح
 ىزعم سأر يدتري رهقي ال حسم براحمك روصي نكل ؛حمقلا هلإك فرعي 86ةانمان وأ

 غيص اذه ريخألا همسا ؛أ47 لكشلا رظنا « 811 ةايحلا بيلصزمر لمحيو (ليلكأك)

 انظحال امك ةيمهألا نم .1هةكالانم-84118] يقينيغلا هبقلو 1ة5اانه يثيحلا هبقل لكش ىلع

 كلملا كلذ ثعب لجز نم ودود كلملا ربق حول يف يسمش كالمك هيلإ عرضي ناك هنأ

 نييناطيربلاو «نييقينيفلا ءنييرموسلا لبق نم لعف امك ىلوألا ةلالسلا ىلإ دوعي يذلا
 عر يرموسلا مسالا نم قتشم هنأ ترهظأ سمشلا هلإل 58 عر يرصملا مسالاو . ىمادقلا

 . ؟سمشلا هلإل١ و «سمشللا 3

 ىعفألا نيد نيطايش ىلإ ةفاضإلاب «ةيسيئرلا ةيرصملا ةيسمشلا ةهلآلا باقلأو ءامسأ

 .ةيتوغلاو ةيرموسلا يف ًايرهوج نوقباطتم مهنأ دجو « مهنوضراعي نيذلا يسيئرلا يلحملا

 سمشك ةيتوغلاو ةيرموسلا «ةيرصملا يف سمشلا رقص زورب ًاضيأ ظحول زيمرتلا يف

 فا



 لكش يطعأ ًاريخأ>) سمشلا بيلص بلاصتو روث «ىرعم ٠«سمشلا 5 ةزوأ ةحنجم

 رمحأ ليطتسم بيلصك سنم ربق ةميقر ىلع روص نكل « 8818 خنع نأ بيلصلا كسمن

 يف ةيناطيشلا بئذلاو ىعفألا مطاوط ضعبو (ةدعاق يذ بيلصك ىرخأ ةلثمأ يفو

 يف اهتثالث يف . ةهلآلا ىوتسم ىلإ نوقحاللا نويرصملا اهعفر يتلا ةيتوغلاو ةيرموسلا
 ريغ ىنعملا ىتحو . يسمشلا ديمعتلا سقط دجوي ةيماساللا يفو ةيرآلا وأ ةيرموسلا

 ةيتوغلا حيتافملا ربع اهريسفت دجن ةيرصملا ايجولوثيملا يف «ةيفخلا ديلا» ل نآلا ىتح فورعملا

 رصمل 1201-(وأ 20 ميدقلا مسإلا مادختساو ىنعم ىلإ ةفاضإلاب ؛ةديدجلا ةيرموسلاو

 .ةيرموسلا لبق ام ايروسلو ةميدقلا

 فر



 رشع تبماثخلا لصفلا

 ؛نييقيئيفلا نييرآلا ةراحبلا لضفيب ةيرموسلاةفاقثلاراشتنا

 «نيدرصملا ١» نم الدب. نييماحلاد نيوعدملا

 اوطسبيل ضرألا وزغ يف نوريدقلا نويقينيفلا عرش»

 ,.هلك ملاهلا ىلع مهترطيس

 14.١ ةمحلم ا :اتراهباهام

 صحمعإ 5 هام اكولس

 فحل





 ةراضحلل ًازكرم تحبصأو تميقأ دنسلا يداو ةرمعتسم يف ةميظعلا ةيرموسلا ندملا

 ” وحنب رصم ىلإ ةراضحلا لوصو لبق كلذو «م.ق 75١١ وحن ءانيأر امك «ةيرموسلا

 ديعص يرحبلا هلوطسأب سنم مض دنسلا يداو يف ةيرموسلا ةرمعتسملا هذه نمو .نورق

 . ةلقتسملاو ةدحوملا رصم يف ىلوألا ةلالسلا ماقأو رصم

 «ناك يرحب كلمك دنسلا ةرمعتسم سسأ يذلا يرموسلا نيدفارلا يداو روطاربما

 راجتلا ءارمألا نم ةريهش ةليبقل يديلقتلا يرآلا سسؤملا «ةقباسلا يلامعأ يف تضرع امك

 «نامورلل نمذءعأ وأ 2طءمه1ع-ع5 «قيرغإلل ةبسنلاب 20هز»ؤ1-ع5 لا ءنويقينيفلا : نييرحبلا

 نيذلا نييرحبلا كولملا نم ةيرموسلا ةلالسلا نأل . نييرصملل 225353 وأ 128183 2ةقهة5 و

 ناك بهذلا ردصم ؛يعارزلا «ًايوعر ينغلا دنسلا يداو يف ةركبملا ةراضحلا هذه اوماقأ

 ةلالس نوريدقلا ”28ةمء" اديقلا يفو ةيمسرلا ةيدنهلا ةمحلملا تايلوح يف مهيلع قلطي

 “ مومو" ,4500م1ءكةه نويقينيفلا» مسالا لصأ هنأ نآلا فشك بقل «لئاوألا نييرآلا

 لا ءالؤه يليلس اونوكيل ناكملا كلذ يف اورهظ ةيرآلا هتلالسو سنم . “دما 2” وأ

 نيقينيفلا ىلع ةيربعلا ةروطسألا قالطإ رسفي كلذ « * نييرآلا نييقينيفلا ةلالس وأ طدصعام

 ىلإ ةفاضإلاب رصمل ميدقلا يقيرغإلا مسإلا لذكو .«رصم ءانبأ) يأ ؟ماح ءانبأ » مهنأب

 لتومست ١ خذع ,ذعهه ارأ ضرأ وه حوضوب كلذ ؛116:16' ايريه وأ «ىع,1 ايريا ناك تيرك

 . نييرآأ يأ ةملدصك وأ 1ع,

 نيذلا نويناعنكلا مه نييقينيفلا نآل «نييرآلا نم نييقينيفلا ربتعي امدنع ميسج أطخ يف فلؤملا عقي *
 نفسلا مادختسا يف اورهمو ماشلا دالب لحاوس نم اوجرخ نويماس مهف .ميدقكا ملاعلا راحب اوباج

 .(عجارملا) رحبلاو

 اففو



 مهنوك فشك نيذلا «نويرحبلا راجتلا ءارمألا «نويقينيفلا ؛لئاوألا نويرآلا ءالؤه

 ةينامورلا  ةيقيرغإلا ةرتفلا يف نييقينيفلا دعب اميف اومس امل نيديعبلا نييرآلا فالسألا

 اوناعو «عئاضبلا نع ًاثحب ةعساولا راحبلا وفشتكم مهنأ اديقلا يف اوفصو «ةيكيسالكلا
 . مهعم طابترالاب تركذ :فاذجم ٠٠١ تاذ ةنيفس» و « طيحملا يف مهنفس مطحت نم ًاريثك

 مهروص نيذلا نييرومعلا وأ ) ”1/1ةكانأك” نييتورام لا نييرآلا مهبراقأ عم ءاوناك

 . لئاوألا نييرآلل مظعألا رمعتسملا عرفلا (قرز نويعب لئاوألا نويرصملا نوماسرلا

 ؛؛هلك ملاعلا ىلع مهترطيس اوطسب» مهنأ لجست «اتراهباهام# ةميظعلا ةيدنهلا ةمحلملاو

 : «ضرألا ةداق» اديقلا مهوعدتو

 كانه نورق ةدعلو تأشن .سوريموه ةداورط «ةسداسلا ةداورط ةنيدم طوقس دعب

 «نييتيركلا «نيينارودلا «نيينويألا نييخآلا لبق نم طسوتملا يف يرحبلا طاشنلا نم ةرتف

 كلملا رامعتسا تبقعأ ةرتف تناك دقل .نييرآ ةنصارقك نييقينيفلاو *نييرومعلا ًاصوصخو

 قرزلا دوقعلا ةرتف دعب نورق ةدعو ؛م.ق ١٠١١7 وحن ايناطيربل يداورطلا سوكورب
 ١١0٠١21١5٠٠ نيب اهعنص خيرات ددحو , 08626886(5 نهنوتس اهيلع رثع يتلا ةلوقصملا

 دوجو ىلع لدت «نييقينيفلا ةعارب تحت يناطيرب عنصم جاتن تربتعا دوقعلا هذهو .م . ق

 مل ةرتفلا هذه يف رصم نكل .ايناطيرب يف لقألا ىلع دحاو ءزج يف ةعيفر ةيعانص ةراضح

 يف راغص كولم تحت رقفلاو داسفلا يف تقرغو ؛ًايروطاربما ًادلب دعت ملو «ةيرحب ةوق نكت
 اهئناوم تدقف :«ةيخيرات ةيمهأ يأ مهل سيل و «نيمهم كولم: 71و ,« 7١ نيتلالسلا

 ءرمحألا رحبلا ةراجت كلذكو ءانيس ةريزج ترسخو ايقينيفو نيطسلف يف ةيلحاسلا

 لاوط ةراضحلل رشن يأ نإ .نييبويثألاب بونجلا نمو نييروشآلاب اهخزارب دودح تقهرأو
 ةرضحتنملا ةيرحبلا بوعشلا كلت ىلإ ةرتفلا كلت يف بسني ةيلحاسلا طسوتملا يضارأ

 . نييرصملا ىلإ سيلو نييقينيفلاو نييرومعلا ًاصوصخ

 دنع طوهعأ حئابلا نييرآلا نم ةيرحبلا ةليبقلا هذه دحمن «ةرتفلا هذه رخاوأ ءدنهلا يف

 يداو يف مكاح سنجك «داليملا لبق عباسلا نرقلا ةيادبو داليملا لبق نماثلا نرقلا ةياهن

 . (عجارملا) نييرآ اوسيلو نويماس ًاضيأ نويرومعلا *

 فمن



 ايسآ وأ ) آكان؟, اءانزن5 سوروكلا وأ روكلا نييرآلا مهئاقشأ عم طابترالاب 65 حناكلا

 ةكرتشملا ةيرآلا لئابقلا هذه . دنهلا ىلع !اكانءن-2281813 نم نيمكاحك (ايروس  ىرغصلا

 يداو رامعتسال ىرغصلا ايسآو ايروس لامش نم خيراتلا كلذ يف ترجاه دق تناك

 يتلا «نييثحلاو نيقحاللا نييرموسلل دوعت ءوشنلا روط يف ةراضح كانه تلخدأو .جناكلا

 «ناليسو 26ءءهنا ناكيد ىلإ دتمتلو «جناكلا يداول «ةيدنهلا ةراضحلاب ىعدي ام تلكش

 فالتخا عم دنهلا يف ةراضحلا ترمتساو «دنهلا قرش يف ةيخيراتلا ةرتفلا تماق اهعم يتلا

 . اذه انموي ىتح فيفط

 ةيتفلاو ةطيشنلا ةيدنهلا ةراضحلا هذهل يراضحلا لماعلا حبصأ «ةينيصلا دنهلا يف

 اودطو دونه ةداق تحت نييرحب راجتل ةيوق ةيراجت ةرمعتسم دجن م.ق 58٠ يف ءًاحضاو
 ىتح ةيراجت تاقالعبو ءوشت  ايك 7000-113 جيلخ يف ءنيصن لحاس ىلع مهسننأ

 بقع « 8-1.3118ع3 اهومس جيلخلا كلذل يبونجلا مسقلا ىلع مهتطحم . 51220008 غنوتناش

 تناك لامشلا ىلإ دوقنلا ةعانصل مهتطحمو مهقرسو ؛ناليسل (آرن»12) يدنهلا مسالا

 كس ماظن ءةرم لوأل ءاولخدأ م. ق 116 ماع ين . “508-515 كلذ دعبو «15زط-مندلا

 مهءامسأ لمحت ةدحوم ةلمع رادصإل ةيلام تاداحتا اوسسأ مث نمو ؛نيصلا ىلإ ةلمعلا

 نإ . ةديدع نورقل ةينيصلا ةيرحبلا ةراجتلا اوركتحاو . ةيلخادلا ةينيصلا ندملا ءامسأو

 نأل ؛ىرغصلا ايسآ عم ةيوقلا ةيراجتلا مهتقالع رهظي ةلمعلا كس ماظنل رّكبملا مهلاخدا
 ًاقبط «ىرغصلا ايسآل يبرغلا لحاسلا ىلع ال41 ايديل راجت عم ًالوأ أشن ةلمعلا كس ماظن

 وأ م . ق نماثلا نرقلا يف رهظ كانه ةلمعلا عارتخا نأو ؛ةثيدحلا رداصملا هتدّكأو ستدوريهل

 «1كاندن5 سوروكلا يأ ؛©ةمءا نابلا براقأ نآلا .م.ق عباسلا نرقلا يف لقألا ىلع

 مكاحلا يثحلا رصنعلا يليلس اوناك .تقولا اذه يف دنهلا يف نيكرتشملا ماكحلا اوناك نيذلا

 هذه ةلمعلا ةثداح .دنهلا قرش رامعتسال اورجاه اهنم يتلا (1ءان/#) ىرغصلا ايسآ يف

 ججاكلا ةراضحو يخيرات  لبقاملا ئجافملا رامعتسالا يفاشتكا «ةيوفع ةروصب .دكؤت

 ايسآ ايروس نم ةرتفلا هذه يف !«الصن-طةمءا2135 لل ىربكلا ةرجهلا لبق نم دنهلا يقرشو

 . ىرغصلا

 تمزلتسا (يئاك) 081029 ياثاك وأ نيصلا عم ةيدنهلا ةيرحبلا ةيراجتلا هذه

 ف



  يدنهلا ليبخرألاو ويالملا ةريزج هبش لوط ةيرورضلا ئناوملا نم ةلسلس ةرورسغلاب
 «ليبخرألاو ةريزجلا هبشل ةرضحملا تناك ةيرآلا دنهلا نأ ماع لكشب فرتعا دقلو . ينيصلا

 ءوينروبو «ةواج «ةرطموس رزجلا عم ءايدوبمك ىلإ (دنليات) مايسو ويالملا ربع امروب نم
 5انو- دعبألا دنهلا» ىعدت تناك اهرزج عم ضارأ ؛ينيصلا يدنهلا ليبخرألا يف نيبلفلاو

 اذه انموي يف ةباتكلا نأ وه مهتراضح يف دنهلا رودل ةخسارلا نيهاربلا نم . 06: 3
 ةباتكلا .ةيرآ ودنهلا ةيئابفلألا نم ةقتشم ةيئابفلأ فورحب يه رزجلاو دالبلا هذه عيمج ىلع

 ةيرآلا تاباتكلاو ةيزيلكنإلا يف امك نيميلا ىلإ راسيلا نم يرآلا هاجتالاب يه ًاضيأ

 نيدلا . ةيرصملاو ةيقينيفلا يف امك راسيلا ىلإ نيميلا نم يسكعلا هاجتالاب تسيلو ؛ىرخألا
 م.ق سداسلا نرقلا وحن نم ةميدقلا دنهلا ةيذوب «ةيذوبلا وه دالبلا هذه بلغأ يف ًاضيأ

 ©هم- روليات نوناك رهظيو . ةرتفلا كلتل ةيرآ ودنهلا ةغللا :هلذ يلابلا يه ةسدقملا اهتغلو
 نابايلاو ايروكل ةميدقلا تاءايفلألا نأ «ءابفلألا : لوح يكيسالكلا هلمع يف 00 310

 )١( . يدنه لصأ نم تناك ينيصلا طخلا ينبت لبق

 قيمعلا ريثأتلا ضرعي ًاضيأ ويالملا ليبخرأو ينيص  ودنهلا ةرامعلا نفو نفلا

 اهزومرو ةعئارلا ليئامتلا يف طقف سيل ظحول نفلا يف يدنهلا طمنلا . ةيدنهلا ةراضحلل

 نرقلل دوعت يتلا ناليس يف 403:2000مان18 اروباد رانأ نم ةميظعلا دباعملاو ةتيملا ندملا يف

 ًاضيأ نكل ؛ ةينيصلا دنهلا يف ايدوبمكو ةواج يف 80:0هطانلان# رودبوروب ىلإ م . ق ثلاثلا

 ًامومع ركذت ةيلافتحالا سبالملا هذه .اذه انموي يف ةيلافتحالا دالبلا هذه ناكس سبالم يف

 ليئامتلا يف اهيلع رثع يتلا رعشلا ةحيرستو .مئامعلا «سبالملل ميدقلا يدنهلا طمنلاب

 ليثامتلا يفو «م .ق ثلاثلا نرقلا يف 5018 اكوسأ يذوبلا يدنهلا روطاربمالل ةعئارلا

 يتاقاراما يف ةيرمرملا ليثامتلا اهنمضب «ناكيدو (اغنيلاك) اسيروأ «لاغنبلا يف ةميدقلا

 ميظعلا ملسلا نآلا نيزت ءداليملا دعب يناثلا وأ لوألا نرقلا ىلإ دوعت يتلا ه3

 دعب سداسلا نرقلل دوعت يتلا 42013 اتناجأ فهك تايرادج يفو «يناطيربلا فحتملل

 يتلا ايدوبمك يف ةميظعلا ةيذوبلا دباعملاو روصقلل مخضلا يرجحلا ءانبلاب ةرامعلا . داليملا

 "1ع هامطقطعأا, !!. 348 28. )١(

 فه



 دباعم يف يدنهلا يئادبلا زارطلا اهل «لاثملا ليبس ىلع «داليملا دعب عبارلا نرقلل دوعت

 ؛ غاكلا رهن ىلع طة(هلا مانا ارتوبيلاتب هتمصاع يف اكوسأ يدنهلا روطاربمالا روصقو

 اولاق نيذلا قيرغإلا باجعإ راثأ (يسفنب هتفشتكا اهضعب) ةتوحنملا ةراجحلل ريبكلا مجحلا

 زومرلاب ةئيلم خلا . . 8طةمانن توراهب يف هئافلخ بصنو . ١ لقره اهانب ةنيدملا نأ

 . سمشلا ةدبع نم ناك هنأ نُّظ ىتح ةيسمشلا

 نييرآ  ودنهلا اهب ماق يتلا ىرخألا ةيراضحلاو ةيرامعتسالا تاوزغلا ضعب خيراوت نإ
 نم لوأ تناك «تندمت نم رخآ «ةواجو .ًايخيرات اهيلع نهرب دق ينيص ودنهلا ليبخرألل

 .11ن عطا بونج (1221128عو اجنيلاك نم دونه اهرمعتسا ؛داليملا دعب 6 ماع ترمعتسا

 ةريزجلا نأ داليملل عبارلا نرقلا ةيادب يف دجو 15 81138 نايهاف يذوبلا ينيصلا جاحلاو

 لافطأ» نوقحاللا باتكلا مهيلع قلطأ نيذلا )لماكلاب سودنهلا نوينامهاربلا اهنطقي

 (9.نيصلاو ءايدوبمك «ناليس «جغاكلا عم ةيرحب تاقالع مهل تناكو ؛.(«سمشلا

 نم نيبيذوبلا دونهلا نيرجاهملا نم ةعومجم ةواج تقلت داليملا دعب "٠01 ماع يفو ءاهدعب
 نيزملا 80:0طانلاد يف ميظعلا دبعملا اونب نيذلا ءدنهلا برغ يف 0انزء73: تاريجوك

 .نيصلاو ويالملا عم ةيرحبلا مهتراجتو ةيدنهلا نفسلا نم مهليطاسأ روصت ةعئار ليئامتب
 اهليبخرأو ةينيص  ودنهلا ةراضحلاو ةرامعلاو نفلا نأ قطانملا هذه ربع ةيمهألل ريثملا نكل

 (9 . يرصم ريثأت يأل رثأ نم كانه سيلو ةيدنه اهلك

 يلجو حضاو ئداهلا طيحملا يف ةيرآ ودنهلا ةراضحلا هذه ريثأت ٠ كلذك اكيرمأ يف

 عمرا هم اطع عوج هانودك مغ ونمت ت مناع (طدلتطماطعم), اق. ١ ةللعلا, نهلءانأاه, 1903, )١(
 . اكوسآ ةرتفل دوعت ةيرجحلا ليثامتلا ضعبل تاحول عم

 الزوامل ه1 آ[هلندم دطتممأمع, 1. 54هماءعزا, 19121481. (؟9)

 ةداعلل ًاقفو مهاتوم ثثج "0 ردرتي نو ريفخملا اهدويمك وا ماير وياللا اموري ىلاعأ ايح 29

 نيرضحتملا ريغ ايسينودنأ يلاهأ نيب ةرشتتم ةداع كانه ءدسجلا ىلع ظافحلا اولواحي ملو ةيدنهلا

 اهظفح مث نمو ءرانلل وأ ناخدلل وأ سمشلل اهضيرعتب كلذو اهيطنحت نود ثثجلا نوففجي ثيح

 5.5. 1[ة21- لوقي ةسرامملا هذه . ةليوط تارتفل ةنوفدم ريغ راف خوك يف اهعضو وأ ةصنم ىلع
 نفدلا حلاصل تكرت مث نمو ساق يعامتجا فرظ يف تأش ا 6غ 8 طع) اةمل

 .هنع يلختلا ةيهاركو هليجبتو تيملاب قّلعتلا نم ترهظ اهنأ ضرتفي ةداعلا هذه .«مئادلا وأ تقؤملا

 . يرصملا طينحتلا يف امك ثعاب يأ اهل سيلو .فلسلا ةدابع هاجتا يف يهو

 افشم



 اكيرمأو كيسكملا يف مخضلا رامعملا تاذ ندملا راثآو بصنلا «ةميظعلا ةراضحلا يف

 ةيفاشكتسالا هتلحر يف 000:65 ستروك لبق نم ةفشتكملاو اياملل ةدئاعلا ء.ىطسولا

 سبالم «ةيسمشلا اهزومرب كانه ةيتحنلا ليثامتلا .وريب يف اكنألا ةراضح يفو «ةيروثلا

 امك يديلقتلا يدنهلا زارطلا قفو مومعلا ىلع ةروصملا خلا . .ةبيرغلا ةليفلا .بوعشلا

 . . .ةواج ءايدوبمك يف ةيدنهلا تارمعتسملا يف ًاضيأ لب بسحف دنهلا يف سيل تدجو

 تناك «يرموسلا زارطلا تاذ ؛ةيرآ ودنهلا ةراضحلا نأ ىلإ ريشت دعبألا دنهلا يف خلا

 ىلع .ىصقألا برغلا ىلإ ىصقألا قرشلا نم يداهلا طيحملا ربع ديدجلا ملاعلا تلصو دق

 )١( . يرصملا ريثأتلا ىلع ليلد نم سيل ًاضيأ انهو «سبمولوك لبق ةنس ٠٠٠١ لقألا
 اميف «ةيملاعلا ةراضحلل يرصملا لصألا يف ةفيعضلا ةيرظنلا كلت نأ دج «كلذب

 فرص اهتلواحم يف ًايلك تلشف «ةيسيئرلا اهتلأسم معد يف ةدرفم ةقيقح ريفوت يف تلشف
 «ةدقعم ةفاقثل» ًادج رخأتملا راشتنالا اهئاعداب ةلأسملا كلت ىلع ضومغلا ءافضإو رظنلا

 «ةريخألا تالواحملا سأي ةرهظم . ملاعلا ىلع رصانعلا وأ صاوخلا ةرياغتم ةيئادب ةيرصم

 ىتح الو ءاهسفنب اذهك راشتناب مايقلا ىلع ةرداق نكت مل ةرتفلا كلت يف ةبرخلا رصم نإف

 ءالكوك) اوذفن نوقحاللا نويماسلا نويقينيفلا .ةرخأتم ةيئادب ةدقعم ةفاقث رشن يف

 و ةينيصلا  دنهلا ءدنهلا يف موعزملا ؛يرصملا رشنلا» اذه (نيرخآلا نع ةباين رمألا نيلمحتم
 «ةيرظنلا هذه ظح ءوسل نكل .ايقينيف ىلع ةرطيس ةيأ رصمل نكي مل ةرتف دنع «. ع

 طيحملا .دنهلا يف ةراضحلا رشن يف نيرخآ نييرآ  ودنه عم اوطبترا نيذلا نويقينيفلا

 يليلس «نييرآ نكل نييماس اوسيل نييقينيف اوناك مهنأ دجو «ئداهلا طيحملاو يدنهلا
 نييرآلا وأ نييرموسلا يليلس اوناك سنجلاو ةراضحلا يفو «نييلصألا نييرآلا نييقينيفلا

 .لئاوألا

 : تبثت اهيف نعطلا نكمي ال يتلاو ةخسارلا ةيخيراتلا قئاقحلا «راصتخاب

 هريسفت نكمم ءامدقلا نيبكيرمألاو دونهلا نيب نيعم ىدم ىلإ سروم يذلا ىتوملا ثثج فيفجت نإ )١(
 ةقالع هل سيل «ةلجؤم نفد تالاح يف ةنيعم ةيمكل طينحت ثودح نإ . قباسلا شماهلا ءوض ىلع

 امور يف ىتوملا بيدارسو نفادملا يف يلئاعلا نفدلا قرطب هتقالع نم رثكأ طينحتلل يرصملا ثعابلاب
 . ةيحص بابسأل رخآو نيح نيب يئزجلا طينحتلاو فيفجتلا سروم دقو .اطلامو
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 رحبلا نم# اونوكي مل نيذلا «نييرموسلا نيب لب ءرصم يفأالوأ أدبت مل ةراضحلا نإ ١
 سوؤر يوذ لب «ةليوط سوؤر يوذ نيبجلا يقيض رمس «نييربيا ١ وأ ؛طسوتملا

 نمو «يرآلا سنجلا نم ةيدامر وأ قرز نويع «نيبجلا يضيرع ءًاليلق ةليوط

 لاوط مهنأب مهتالطبو مهلاطبأ فصو نيذلا يكيسالكلا يقيرغإلا عونلا سفن

 مهليئامت يف نوروصملاو ,نويعلا ويدامر وأ قرزو رعشلا اويبهذ «ةماقلا

 . نيبحجلا وضيرع

 نييرآلا وأ نييرموسلا لبق نم ةضهانلا اهتغيصب رصم ىلإ تلخدأ ةراضحلا نإ 1

 يداو يف نييرموسلا ةرطابألا دي ىلعاهمايق دعب ةنس ٠٠١ وحن لئاوألا

 .م.ق 718٠ وحن نييرصملا 'تالالسلا لبق ام كولم» مهيلع قلطملا ؛نيدفارلا

 . ليلقب كلذ نم ركبأ وأ

 71٠١ 4 وحن رصم يف ةدحوم ةكلممل سنم ةماقإ تلت نورق ةعضب دعب رصم نإ *

 ةدمعأ ءارو امو طسوتملا رحبلا يف ةراضحلا رشن يف يسيئرلا زكرملا تناك م. ق

 . ةيناطيربلا ريدصقلا ضرأ ىلإ لقره

 نم ريثكلا يف ًازيم ًايلحم ًارهظم تزرحأ ةينغلا لينلا يداو يضارأ يف ةراضحلا نإ 5

 تناك يتلا «ةيرموسلا ةباتكلا لكش يفو اهفرحو اهنونف ءاهتادقتعم ءاهتاداع

 . ةيرصملا تايفيلغوريهلا ردصمو لصأ

 .ًاقرش ةراضحلا رشن يف ًاليئض ًارود تسرام رصم نإ 0

 ةينيصلا دنهلا .دنهلا ىلإ ةراضحلا رشنب مقت مل صوصنخملا هجو ىلع رصم نإ 1

 . اكيرمأو «سمشلا ءانبأ 3 0ءعال2أ3و
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 رشع عساتلا لصفلا

 تافاشتكالل ةيخيراتلا تاريثاتلا
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 تارغشلا «لانملا ةبعصو ةقيمع يرصملا خيراتلا ىلع تافاشتكالا هذه تاريثأت نإ

 دق ةيرصملا ةراضحلا يسسؤم سنجو خيراتبو ءركبملا رصم خيراتب انتفرعم يف ةيساسألا

 اهدعب امو تالالسلا لبق ام «ةيرصملا ةراضحلا لصأ بيترت ةداعإ نم اذه اننكمو «تمدر

 «يبوروألا خيراتلا ىلع ريبك لكشب رثؤت كلذك تافعاضملا . بلص يخيرات ساسأ ىلع

 . ملاعلا خيرات ىلعو «يدنهلا ءيجيإلا ,يطسوتملا «يتيركلا

 تلخدأ .ركبم يرآوأ يرموس عارتخاو لصأ نماهنأ تبث اهتاذ ةيرصملا ةراضحلا
 اوناك نيذلا «تالالسلا لبق ام» ةنعارفلا هفالسأو سنم لبق نم ةضهان ةيرموس ةراضحك

 نييرموس ةرطابأ كلذكو ةيرموس ةرمعتسمك رصم كولم «هتاذ تقولا يفو ءام تقو يف

 ىلع اوقلطأو «يرآ لصأ نم نكل «نييطسوتم» اونوكي مل نيذلا «نيدفارلا يداو يف

 يليلس مهنأ دنسلا يداو يفو رصم يف مهشوقن يف اورختفاو 2000455 ترغلا» مهسفنأ

 . 6هاط5 ثرغلل لوألا يديلقتلا كلملا ًاضيأ ناك يذلا «ءلوألا يرآلا وأ يرموسلا كلملا

 فرع ًازيم ًايلحم ًارهظم قيضلا لينلا يداو يف ًاريخأ تزرحأ ةمحقملا ةيرموسلا ةراضحلا

 طخلاب تبتك رصم يف لئاوألا ةنعارفلا ءالؤهل ةيمسرلا تانودملا .«ةيرصملا» ةراضحلاب

 تاملكلا ساسأ تلكش ةيرذجلا تاملكلا «ةركبملا ةيرآلا وأ ةيرموسلا ةغللابو يرموسلا

 اهنوك تبث كلذك ةيرصملا ةيفيلغوريهلا ةباتكلا . ةميدقلا ةيرصملا ةغللا يف ةيفاقثلاو ةيمسرلا

 .«تيرك كلم وسنيم كلملاو .لئاوألا نييرآلا وأ نييرموسلل ةيروصلا ةباتكلا نم ةقتشم

 كلم 8615 نم وأ . سنم كلملا عم قباطتم هنأ تبث ةيونيملا وأ ةيتيركلا ةراضحلا سسؤم

 .م.ق 0/١ 4 ةنس وحن يف دنسلا يداوو ' ماليع .رصم «نيدفارلا يداو

 اندر



 نإف ءاهيعدبمو ةيرصملا ةراضحلا لصأ ىلع ديدجلا ءوضلا ضيف نع رظنلا فرصب

 اهميدقتب يملعلا خيراتلل ةميظع ةمدخ تاذ يه ثحبلا يف ةديدجلا ةنراقملا ةقيرط

 ةديدجلا انحيتافم لضفب يوسلا عضولا ىلإ ةدوعلا لالخ نم .ةّقد رثكأ يجولونورك
 ةلالسلل لوألا كلملا ىلإ ًادوع «لئاوألا نييرآلا وأ نييرموسلا كولملل ةلماك ةمئاقب ةصاخلا

 اننكمت ءنآلا ىتح ةدوجوم تناك يتلا تارغئلا عيمج ريسجتو «ىلوألا ةيرآلا وأ ةيرموسلا

 كولملل سيئرلا طخلا لماكل ةطوبضملاو ةيقيقحلا خيراوتلا ةداعتسا نم ىلوألا ةرملل

 نع فشكلاو ؛ةراضحلا ءوشن دنع لوألا كلملا ىلإ ًادوع لئاوألا نييرآلا وأ نييرموسلا

 مهبقاعتو ةيجولونوركلا مهعقاوم يف مهعيمج تاللالسلا لبق ام ةنعارفو سنم ةلالس

 :ةيهفانلا

 ةراضحلا سسؤمو لوألا يرآلا وأ يرموسلا كلملل يقيقحلا خيراتلا حبصي كلذب

 ءرصم يف ىلوألا ةلالسلا سسؤم «سنمل يقيقحلا خيراتلاو ؛م.ق 777/8 وحن ىلوألا

 شوشتلا .م.ق 77١5 نم ركبأ سيل حبصي «يرصملا خيراتلا يف ساسألا خيراتلاو

 لبق نم دوهعلا هذهل ةطرفملا ةينيمختلا خيراوتلا يف ريبكلا ضراعتلا نع ئشانلا ميظعلا

 .«فدهلا وأ ةياغلا نم ًابيرق ناك اهنم دحأ ال يتلاو ,ةمصاختملا تايرصملا ءاملع سرادم

 سنمل يقيقحلا خيراتلل لصفلا رارقلا نإ .انتبكو انثوحب نم « لما امك « لوزي فوسًابيرق

 ًاريثأت رثؤي نأ بجي نكل ءبسحف يرصملا يجولونوركلل بسانملا بيترتلا ىلإ يدؤي نل
 اهيطغت يتلا ةرتفلا لالخرصم اهب تطبترا يتلا دالبلا خيرات لوح ةلئسألا ىلع ًاعفان

 . ةميدقلا ايناطيربو «نانويلا .تيرك اهنمضب «ةركبملا اهتالالس

 ««ةيلبابلا ١ وأ ةيرموسلا يأ «ملاعلا يف ثالثلا ىمظعلا ةميدقل | تاراضحلا ةدحو نإ

 ةيبسن ةعرسب ةراضحلا هسفن يرآلا رصنعلا رشنو «ةيتيركلا نع كيهان «ةيدنهلاو ةيرصملا

 ةدحولا ىلع دهشت «ةيرامعتسالا ةيملاعلا مهتيروطاربما ربع ةيركسع ةيطارقتسرأك
 * . دحاو يلصأ زكرم نم اهرشنو ملاعلا ةراضحل ةيساسألا

 ةميدق تاراضحل دوجو ال نأ دقتعي هنأل ةحضاو ةقيرطب يرصنعلاو يقرعلا هركف نع فلؤملا فشكي *
 يتلاو ةريثملا لداو ةيرظن يف ام فعضأ اذهو . :(رصاعملا ىنعملاب) ةيبرغ ريغ يلاتلابو ةيرآ ريغ

 . (عجارملا) ةيقرعلا ةرظنلاب بوشم فسألا عم هنكلو ًايكذ ًادهج لمحت

 نإ



 نييملاعلا ةرطابألا ةحرضأ يه رصم ديعص يف سوديبأ يف ةيكلملا روبقلا نأ فاشتكالا

 «ًابرغو ًاقرش ميدقلا ملاعلا لوح ةراضحلا اورشن نيذلا نيدفارلا يداو ةرطابأ «ةربابجلا

 مهل ًاريخأ ًادقرم نتافلا لينلا يداو مهرايتخاو «ىدملا ةعساولا ةيرامعتسالا مهترطيسب

 «ةيطسوتملاو ةيبوروألا ةراضحلا خيراتل ىلوألا ةجردلا نم ةيخيرات ةيمهأ وذ كلذك وه

 مهنكس تارقف ةركبملا ةرتفلا كلت يف اولقن دق اوناك نييرموسلا ةرطابألا نأ ىلإ ريشي امك

 . درابلا طسوتملا رحبلا ضوح ىلع برغلا ىلإ قرشلا نم مهتاقاطو مهتاريثأت زكرمو
 لب ةيرصملا ةراضحلا طقف سيل «ةراضحلا يف لئاوألا ثوغلا هبعل يذلا يدايقلا رودلا

 نوجرسو سنم سنج «يثوغلا سنجلا . ةميظع ةيخيرات ةيمهأ هل لكك ملاعلا ةراضح

 تتبث «ملاعلا ةراضح يسسؤم «لئاوألا نييرموسلا مهفالسأ ىلإ ةفاضإلاب .مهتلالسو

 ةينيدفارلا ةيروطاربمالا نأ ًاضيأ ركذلاب ريدجلا نم رمألا اذهب قلعتي ام يف . لماكلاب هتحص

 لج اوضمأ نيذلا ةرطابألا ببسب ءريخألا توم دعب ةيثوغلا سنم ةلالس ىلإ تلآ نأ دعب

 «ةيكلم هبش ةنس 17 ةرتف دعب ؛ةعساولا مهتيروطاربما نم لضفملا يرصملا ءزجلا يف مهتقو
 «توغلا ضرأ تاوق (نيدفارلا يداو دالب ىلع يأ ) اهيلع ترطيس# م .قا7 497 وحنو

 نم ءايوقألا توغلا ءالؤه . ةرصاعم ةنودم نم ةميدقلا ةيمسرلا شيك ةيلوح انربخت امك

 ميدقلا نطولا نمض ىرغصلا ايسآل ةيقرشلا ةيبونجلا دودحلا ىلع تنيع ضرأ اناا ضرأ

 نييريمأ ءاسؤر تحت «ةيلاردف ةيروهمجك «ةليوط ةدمل نيدفارلا يداو اومكح .نييرموسلل

 نأ مهملا نم ؛(ةئيدحلا انتنمزأ ءاسوؤر لثم مهلثم) تاونس ” وأ” لدعمب ةطلسلا اولوت

 ةيتوق ًاباقلأ اولمح «ةنس 1٠٠٠ نم رثكأ ةرككبملا ةرتفلا كلت ىف «ءاسؤرلا ءالؤه نم ديدعلا

 تحتو .(قود) طاناععو لهئ1 وأ ت01 لريا : يه هذهو لانا« و آةئ1, 1961 : يه ةزيمم 0041©

 ثيحب نفلا يف ةضهن ققحو رهدزاو نيدفارلا يداو نسحت ام ناعرس *يريونتلا مهمكح
 رصعلا# ب تايروشآلا ءاملع هفصو ةيثوغلا ةيلالسلا» ةرتفلا نم ريخألا ءزجلا اذه نأ

 6018 - ثوغ - توق) **ييبطوقف ىتح «نيدفارلا يداو يف نييرموسلل 'يبهذلا

 ملو «(كلذ نوخرؤملا هيلع قلطأ امك) ًاملظم ناك لي ًايريونت يندفارلا يداول نييتوكلا مكح نكي مل *
 ريدا دال دريرغوملا تتاجر ملكلا عع رار در وصلا نا افعال
 (عجارملا) !!نييرموسلاب ًايقرع فلؤملا مهطبري فيكق . . مهنم
 ا هجارلا) فسعتم يوغل طبر طوقلاو نييتوكلا نيب طبرلا ©
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 ةيهافرلا نع لزعم يف اوقب مهلالقتسا يف نيذلا نيقحاللا ةيرحلا يبحم ابوروأ (مجرتم ا
 ضرعت امدنع مهتوق اوتبثأ بونجلا يف نيديعبلا مهبراقأ .نامورلا قيرغإلل ةنهوملا

 رونتملا يناسنإلا مهمكح ءريمضلا يميدع نامورلا اهناخ مهتقادصو «موجهلل مهلالقتسا

 رامدلاو رزاجملاب ابوروأ يف ةراضحلا مطحت نع ًاثدحتم «يرتيب زردنلف ريسلا نانتماب هظحال
 ةنسارسلاو «نيركاملا (طوقلا) توقلا ءادعأ ةرباربلا نوهلا لبق نم ةازغلا هب ماق يذلا

 اوكرت توغلا له :نيب) ةملظملا ابوروأ روصع يف تجتن يتلا سورسفلا متألا بورحو

 نإف «مهدرطب نكل ؛ ةثالثوأ نينرقل ريخأت لصح ام نوكي دق ؟ايلاطيا يف نيديحو

 نكت مل هنأ ًادكؤم .5ععا»50 ناميرفو .«ءارولا ىلإ ًانرق رشع ةسمخ اهب يقلأ دق ةراضحلا

 تناك :لوقي ؛مهمكح ةرتف لاوط يطوقلا يروطاربمالا مكحلا تحت ريخأت وأ ةقاعإ كانه

 رثكأ ؛ملاعلا يف ًاراهدزاو ًامالس رثكألا دلبلا (يطوقلا ) يرودويثلا مكحلا تحت ايلاطيإ

 هيلع تناك امث رثكأو [نامورلا] لبق «ةليوط ةرتفل لبق نم هيلع تناك ام ًاراهدزاو ًامالس

 .«برغلاو قرشلاو لامشلا ىلإ ايلاطيإ ءارو ام ًاديعب تدتما ةيرودويثلا ةدايسلا .ًادبأ

 ىلإ دعنل نكل «؛هديفح ىلع يصوك اينابسإو لاغلا يف ةيبرغلا ةيطوقلا ةكلمملا مكحو
 . يطوقلا لصألا تاذ ةيرصملا ةراضحلا

 مامتهاب * نامرحلا اذه رصم تضوعو «ةعدبمو ةدئارك ءرخفلا ضعب نم ةمورحم

 انل رهظي «نآلا ديعتسا امك ءاهخيرات . ةراضحلا رشن بابسأو قرط حيضوتب اهمزال ديدج
 اهراج هب ماق حتفل ةجيتنك ةقالخ ةيلهأل ةنيعم ةدارف نع فشكتت ةفاقثل يروغلا ضوهنلا

 ةيلاعلا ةيرصنعلا ةيعونلاب هاو طابر آلإ هل سيل ةراضحلا راشتنا نأب يحوتو ؛ رضحتملا يوقلا
 بوعش لاصتا درجمب ةيرصنعلا ةيعونلا هذه بايغ لظب ققحتلا نكمم نكل «ةيوايزيفلا وأ
 ًاردان هلمحت نكي مل عرسأ راشتنا لجأ نم تاليهست ةرفوم «ةرخأتم ىرخأ عم ةمدقتم

 . ةرضحتم مأو سانجأ لبق نم ةيفطاع ةيرامعتسا ةرطيسب

 ىدملا تاذ ىلوألا ةرهاظتلا ,ةدحاو ةملكب «تناك يرموسلا حتفلا تاريثأت نإ

 ثيح ثيدحلاو ميدقلا خيراتلا يف ةقحال ةريثك ثادحأ اهتضرف يتلا قئاقحلل عساولا

 . (عجارملا) مدقلا ملاعلا يف ةراضح مظعأ ةبحاص اهنأل ءاثرلا اذه ىلإ رصم جاتحت ال ©

 فل



 مدقتلا نم ريثكلا . مألا مدقت يف سيئرلا ببسلا وه «سنجلا وأ رصنعلا سيلو ؛لاصتالا

 نأ عم «ةيتلكلا زرطلاب وعدملا «يطسوتملاو يرآلا تاذلابو يقرع جيزم نع جتن يراضحلا

 ساسأ يه يتلا «عادبإلا ىلع ةردقلا نإ . مدقتلا رخؤي وأ قوعي نايحألا ضعب طلخلا

 ؟ عنصمل اهنم رثكأ حيقلتلا وأ ةباصإلل اهروطت يف ةيهاضم ودبت ينطولا مدقتلاو ةراضحلا

 لاصتالاب لب «ثراوتلاو ةصاخلا ةيقرعلا ةعيبطلل ةجيتنك سيل ضرألا لوح ترشتنا دقلو

 نيذلا يأ ) نيريخألا نأ ةطيرش ءاهنوكلمي ال نيذلاو اهنوكلمي نيذلا كئلوأ نيب ةثداحملاو

 يقرتلل ةيلقعلا ةيلهألا ًافلس اوبستكا مهنأ وأ نوبستكي (عادبإلا ىلع ةردقلا نوكلمي ال

 ةيلاع تناك نإ مهي ال) ربكأ ةيمامأ ةيغامد صوصفو ةعيفر ةيلقع ةيعون عم طبترملا قالخلا
 نم ديدعلا رخأت انل رسفي غامدلا ةيعونو مجح يف صقنلا نإ .(لكشلا ةليوط وأ ةضيرع وأ

 اهلعف در يف ءارضلاو ءارسلا ؛ءاضيبلا بوعشلا بكر نع تفّلخت يتلا دوسلا قارعألا

 . ةراضحلل

 انناكمإبو «تايثارولا ريبغت نم ريثكب لهسأ تالاصتالا ىلع ةرطيسلا نأ انظحال دقل

 لبق نم لوألا اهفاشتكا دعب لينلا يداو نم ةراضحلل عيرسلا راشتنالا نم طبنتسن نأ

 امم ريثكب لضفأ ؛نونفلاو مولعلا يف اهمّدقتلو ةيرشبلا لبقتسمل لضفأ تاؤبنت نييرموسلا
 وأ ةيقيرغإ تناك نإ «ةنيعم ةيوايزيف تافص ىلإ نورظني نيذلا كئلوأ نم .سفنلا للعي

 ةريغص تناك نإ «ءارفص مأ ءارمس مأ ءاضيب «ةينوتويت وأ ةيطسوتم وأ ةيرآ «ةيربع
 * .يرشبلا مدقتلل اهنم رفم ال تالاحو عاضوأك اهتريبك مأ سوؤرلا

 اذه نأ مغر «ىرخأب وأ ةقيرطباهيف عقو هنأ نيح يف هنع ةيرصنعلا ةمهتلا داعبإ ديري فلؤملا نأ دقتعن «

 . (عجارملا) ةرذحو ةيدقن ةقيرطب هيلإ رظنلل ًارشؤم يطعي هنأ ألإ هدهج نم للقي ال

 افذم





 فقحالصلا

 ملا



 كك
 ها
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 تمدق يتلا ءويسانام بسن لوح اتراهباهاملل يتيركسنسلا صنلل ةيرعشلا عطاقملا

 .7791/179476 5!هاه5 تاكولسلا «44 مسقلا «لوألا ءزجلا © 5

 يمهارب نهاك لبق نم ىلتت تناك اهنأ ءطانهن وروب كلملا بسن ةلسلس نم مهفي
 طخ ىلإ دوعي يذلا ]دمد:,0زهزله (111) ثلاثلا اياجيماناج كلملل ا/31511ةق1م4 3 ملعمو

 66٠ وحن ءانيأر امك «تناك يتلا .ةميظعلا 8طقتكقاه اتاراهب برح دعب ءوروب بسن

 .م٠ ف

 : ةينامور فورحب ثالثلا 510185 تاكولسلا هذهل ةيتيركسنسلا ةغللا نودأ انه

 " 222 1:عكطلل 1210101-22 ةكأ1 هكا زد ط دانا ع3 طدمهطقمدأطقمط |
 ماتعدط مداندأل از ةنصد ]3323263 مهوتآتعم 2 مكطم اتا دخقط |
 1135ةكزلان52 طط2031غ3 521ةءءطان :ةكعمت-ةاناهط مهنططط |

 طخ ا طوبة كط- هان 3-1 ص ةزئن مممأق :ةز121هءةدصقلل |
 5طقلعءأوط كدت! هش 2701ةعدأ دة 1(ةن2ةكاهزهط |

 0)123235تططححدس ماناغئةط داتعقط ددصع مهطقتعةأاقط | .”

 األ
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 باقلأ عم هدلاوو نوجرس ىلإ ةدئاعلا دنسلا يداو ماتخأزومر كف

 رصم ركذ عم «طوق» و «نوعرف د

 اهجرخأ يتلا ةيناثلا ةعومجملا يف ةيروطاربمالا ةيرموسلا ماتخألا نم ةريبكلا ةيمكلا

 وراد وجنهوم يف لاشرام . ج ريسلا فارشإ تحت «يدنهلا يجولويكرألا حسملا مسق

 ةرطابألل ةعضاخلا 5018 ندع ةرمعتسم ةمصاع تناك اهنأ رهظ يتلا « 84هطءوزد-طةعم

 ,مهتلالسو سنم هنباو نوجرس ماتخأ يف ةينغ اهنأ تدجو ؛«نيينيدفارلا نييرموسلا

 يناثلا طاندن وأ 8انة-019 نج روب روطاربمالا ءًاضيأ نوجرس دلاو ماتخأ ىلإ ةفاضإلاب

 امك هسفن نوجرسل ةديدج ماتخأ ةتس نع لقي ال ام تدجوو . 5 ةحوللا يف ةحضوم امك

 قلطي 4 مقر متخلا يف .ًاقباس امهزومر تكف نيمتخ ىلإ ةفاضإلاب 27” ١ ص يف ةلسلسم

 يف هتدالو ةثداح نأب يحوي كلذ ء(رصم وأ) «1688:0ةعووا»فيشيا اماخ نبا» هسفن ىلع

 . لينلا رهن ىلع تثدح 6«!035[-ط1 ةلسلا

 بيترتلا تعبتا :هدلاول ةدئاعلا كلتو ةديدجلا نوجرس ماتخأ ريسفت ليصفت يف

 . ؛ ةحوللا يف حضوملا

 ” , ١ ماقرألا .نوجرسل ميظعلا روثلا راعش

 يف ١ لكشلا يف امك «هيف يسيئر مسرك منسملا يدنهلا روثلاب «ليمجلا متخلا اذه

 : يلي امك أرقت 27 مقرلا يف سكاعملا هاجتالا رهظت هتمصب يذلاو ؛ 4 ةحوللا

 فذ



 مه سك 3 0 ل 66 ل

 «جيسحزلا نإ اذ مع جا 7
 علوا ا هممأ مجر“ رمممل منال" لول مكأا تان

 توفلا .دحوألا ديسلا حول ؛ 158 0 داك لا .يئارلا .غاس : ريسفتلا

 ثوفلا .دحوألا ديسلا ؛!1غ30 لا ؛يئارلا .غاس : ك نوجرس متخ 0 ١.لكشلا

 «ًاقباس رسفملا يدنسلا متنخلا يف هبقل « 5388ه ريغصت هنأ ودبي 538 غاس بقللا انه

 يف رركي (ىلعأ ًانهاك ناك هنأل) يئارلا هبقلو . ةيدنهلا محالملا يف رركملا يسمشلا هبقلو

 .111 قحلملا «5 مقرلا نيم  اهآ هنبال دئاعلا يدنسلا متخلا

 تامالعلا ,نوجرس دلاول نادوعي امهنأ حضاولا نم نيذللا نييلاتلا نيمتخلل ةبسنلاب

 . شماوهلاب ةلصفم اهريسفت ةلدأ نكل «ةيطخلا ةفيصلاب تبتك ىلوألا ةثالثلا

 5515 8+: 7(1888) ”؟١15 .عب؟8١9(١)

 مومو 85عبامهال1:(8) همه 14 )0(8 11١"

 اهدعبامو_/ )5:( 7/1552 56 ) «١

 فلي



 رصم كلم 10013 01223 انيج  وروب ك نوجرس دلاو متخ :” مقر متخلا

 ناغامو

 : يلي امك أرقي 5 ةحوللا «7 مقر متخلا اذه

 ا 2 ع ماا له 20( (
 تت دك | 3 -مهيربماك 8
 11+ةلو : مانع مج“ عيمب# ءرث كال 5)ز(- 5/0 امدح <ىضحا

 ناغامو (رصم) ريشم انيج 41 رآ لا وروب :ريسفتلا

 ناغامو رصم (كلم) انيج وروب ك نوجرس دلاو متخ . 07 لكشلا

 مئاوقلا ردصتت يتلا كلملا اذه ءامسأب ةقالع هل يلاتلا متخلاو متخلا اذه يف مسالا

 .5 مقر 214٠ ةحفصلل لباقملا لودجلا .78/816 و ,« ١15١ ص « لودجلا رظنا) ةينيسألا

 .(؟, ١ دومعلا

 هذه ىعفألا ةمالع نأ حوضوب ودبي . ١١706 و 591/1 نراقو . 1/005 8+ ؛950 ١-8

 . يلاتلا متخلا يف ةيناثلا ةمالعلا عم قباطتتو « ةيرحب تبتك

 . (10 7/540) يرأ - «دجمي» : يوناث ىنعم عم 2771 8 . 86 ثارحملا ةمالع -7

 ةيطخ يه ةمالعلا هذهل ةيدنسلا ةغيصلا 73107181-71177 411598 ؛ هه وأ ذو -»*

 ىلع لد امك (10كا ودوأ سمشلا ةمالع تسيلو) هذه ةقيدحلا ةمالع نأ حضاولاو . ًادج

 297 واله لاكشألا ,ماتخألا يف رركنو 33-113 ناغام ل يناشلا عطقملا لكش كلذ

 .8١5و'٠٠6 ٠١ تاحفصلا

 8ان اهتميق عم اهراركتب كلذ تبث ١ شماهلا رظنا ( ىعفألا ةمالع) 8ان وأ مانىد يه ةمالعلا هذه -
 . 75١87١6 تاحفصلا ,97 و 88,87 لاكشألا يف طءذان-ااد نوعرفلا ماتخأ يف
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 وديرأ ضرأ (كلم) نج راب ( وب وأ) وروب ك نوجرس دلاو متخ :4 مقر متخ

0 ١ ١ 
 5عول. 4 مت

 رعونو :  اناكاناا مايكل ك8 تاذا انهنلال

 (يكيروأ وأ ) وديرأ ضرأ (كلم) نج راب وروب ةداسلا ديس :ريسفتلا

 وديرأ ضرأ كلم نج .راب . وروب ك نوجرس دلاو متخ زومر كف 07 لكشلا

 نراق) [0منلان-0108 انيج  ودوروأ ىنيدفارلا هبقلب ةقالع هل متنا اذه ىف هبقل :8

 .ائيج اكوروأ وعدملا ©( 71

 نج .وراش ك نوجرس متخ 5 مقر متخ

 - 0 نسعد
 هر © 4 مانعه |
 زا«هيلو:  ويرمجلأ - جامل تان“ لالا رعا- كلا

 يكيروأ ضرأ (كلم) نج . وراش :ريسفتلا

 .يكيروأ ضرأ كلم نجوراش متخ زومر كف 01 لكشلا

 (قباسلا يف امك) 7-7118 وولد 8ع لأ" ١-208

 : أرقي متخلا اذه

 ىةقان- ورومأ و ةلاء!ءةلان دكأ يماسلا مسالل يدايتعالا مسالا وه []5111 ضرأ انه

 ءاملع أرقي نايحألا ضعب . ةلصفملا ةلدألاب ةقباسلا تاحفصلا يف ًارارم انيأر امك ءدن

 . 8ععهعا جبرأ وأ كوروأ ًانايحأو (روأ ةنيدم) ك ًايطابتعا 14-1011 تايروشآلا

 انا



 ميظعلا يناخ لا « نج .راش 5ك نوجرس متخ ١"( مقر منخ

 : أرقي متنلا اذه

 ١» 0 "0 7 ()ع

 ”تنم 0/1 4 (0)
 2عولن: كاان تالا تتاح اهمال مد ك1”

 ....ضرأل ميظعلا يتاخ لا .نج . راش :ريسفتلا

 .... ضرأل ميظعلا يتاخ لا .نج راش متخ زومر كف .00 لكشلا

 يف هيلع قلع «يثح» وأ طه يتاخ بقل نوجرس مادختسال ةميظعلا ةيمهألا»

 0 ص رظنا ءصنلا

 الكرم 8ع-"؟ . م١551 8عب"ه928.-١

 معلن ودكأ ضرأ (كلم) طوفلا «نج .موراش مدخل ل مقر مدقم

 : أرقي متنا اذه

 « ١ نادت
 "ن٠ يل[ ع طال |
 [عكدناوإ ذباح ٠ ال88 - 6187 6ال؟ 00٠١ 866:90 -قطكا ا

 ودكأ ضرأ (كلم) طوغلا «نج  موراش : ريسفتلا

 ودكأ ضرأ (كلم) طوغلا ,ءنج  موراش متخ زومر كف 57 لكشلا

 م1051 822+ "ه8

 افلح



 ودكمأ ضرأ يف رصم وأ يشيإ اماخ نبا :ناغ منخ 4 أرقي متخلا

 : أرقي متخلا اذه

 ا 0( | ” 4 لما|| 0
2 

 ياك ع جتسإإ 0 0آذ2 |
 زهد: مهمل صنرع ننعم الا عك- كب" 6 ان - من - نان -راكللا

 ودكا ضرأ يف (رصم وأ ) يشيإ اماخ نبا .ناغ : ريسفتلا

 هزومر كفت يشيا اماخ ضرأ نبا «ناغ متخ 67 لكشلا

 قباسلا يف امك -7 105 ١-8241508

 7” 8,6 نبا < هان؟ وأ طر 7

 طوقلا ؛.(نوعرف) 1335101 وأ 21111 وريب :(18111 روب ؛ناغ متخ (4 مقر منخلا

 ود  يروأ ضرأ (كلم)

 ا 0 ا | 0
 3 ١ مب 10000

 لامدنلعل ١ تملا لاا امنا 0ان1 © ال١ نال ١ طان اك

 ود يروأ ضرأ (كلم) طوقلا ,نبالا ءروب .ناغ : ريسفتلا

 يروأ ضرأ (كلم) طوغلا .نوعرفلا ءروب «ناغ متخ زومر كف 08 لكشلا

 ١”( ص رظنا باقلألا هذه لوح)

 نوجرس وأ 081-58 يناغ- اس نبا ءاهآ وأ سنمل دوعي ؛ ةحوللا يف ٠١ مقر متخلا

 . 111 قحلملا يف ةرسفملا ةيدنسلا ماتخألا يف سنم ةلسلس يف مضو كلم قيفرك ميظعلا

 اذني
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 دنسلا يداو نم ةيرموسلا سنم ماتخازومر كف

 يتلا ةيناثلا ةعومجملا ماتخأ نيب اهتفشتكا يتلا .ةسعتلا سنام وأ سنم ماتخأ

 وجنهوم نم لاشرام . ج ريسلا فارشإ تحت يدنهلا يجولويكرألا حسملا مسق اهجرختسا
 47 تاحفصلا يف ١-28 ماقرألا 00و ٠١., مقر ««4» :تاحوللا يف ةحضوم ءوراد

 .اهيليامو

 « 36م نم : ف5 ندع ةرمعتسم ىلع مكاحك هسفن ىلع سنم قلطي ماتخألا هذه يف

 ًابقل ىرخأ ةثالث يف ««كلملا نود قيفر ٠ بقل لمحي اخأ وأ ) 882 ءاهآ ,84205!ان وشنام
 ب بقلي نينثا يف . «دحوألا ديسلا  يروطاربمالا هبقل ةدحاو يفو« ؛ديسلا قفارم» عفرأ

 هوخأ وه كلذ]؛ 84ان5» شوم كلملاب حيطملا اهآ: وه دحاو يفو «(66041 وأ ) ا[ طوقلا

 شوم) شومو ناغام يف ؛كلملا نود قفارم» وه دحاو يفو .[نيدفرلا يداو يف رغصألا

 (ميظعلا نوجرس وه كلذ) 018 نج وأ يناغ-اش ل هتونب ةثالث يفو . رصم وأ (- 516 رس

 . ةنودم

 لامعتسا ىلوألا ةرمللو نآلا دجن ةلالسلا هذه ماتخأ يف هنأ ًاضيأ ركذلاب ريدجلا نم

 تبتك تامالع لامعتسا وه كلذ «ةيرآلا وأ ةيرموسلا ةباتكلا يف «جودزملا فرحلا»

 ىلع كلذ بحاصتيو .ةبكرم تاملك اهليكشت دنع ىرخأ تامالع عم ةطبارتم تابرضب

 . كلمتلا ىلع ةلادلا © ةظفللا لامعتسا عم صوصخلا هجو

 لمحي منخلا اذه آ012 ندع ضرأ نوعرف «يناغاش نبا ظذاط٠ح اهآ منك

 :أرقي 0 ةحوللا يف ٠١ مقرلا

0 
 مج "|0432 ا هاطسصمما

/ 
 ١
 ١
 ١

ْ 
 الهلل: انالارز+ كلاذإ ماء اج موحأ ا عاام هياط حاد جرجا

 هج هع عح  ةنييب نيج :١>

! 
 ١
 ١
 ا
 ا
 ا
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 ندع ضرأ يف نوعرفلا «يناغراش نبا ءاهآ ىلعألا ديسلا قيفر : ريسفتلا

 نوعرفلا «يناغاش نبا ءاهأ متخ ريسفت 56 لكشلا

 لوح 0-171487 237471١ 511..81ةلءالااال ونوكاش وأ 513/3210 وناكاش ؛ ١-78

 . ١194131 كالقحما 8ع. ىطق-عدعمل

 . انى 8ع لثءا 8-7

 ةرمعتسم يف نوجرس هيبأ عم كلملا كيرش ناك سنم  اهآ نأ ىلإ ريشي متخلا اذه

 . هتروث دعب وأ لبق ناك نإ ًاحضاو سيل كلذ نكل ؛820ف5 ندع

 ندع ضرأ يف ؛نوعرفلا ءوشنام ك سنم منخ ١ مقر منخلا

 :أرقي متخلا اذه

1 3 
-2 1 1 

 ١  37ا 4 ً ع 0

500 
 زامل: ترصك-ريررا مم مئاكزأال ممنام كلءمو- تان-ملك

 (ودكأ وأ) ندع ضرأ يف نوعرفلا ءوشنام كلملا نود قيفر : ريسفتلا

 ندع ضرأ يف نوعرفلا ءوشنام متخ زومر كف 5١ لكشلا

 . «يلبج لغب) ك فرعم 24141 81 71١ 8.. 4651200 ناصحلا ةمالع لوح ١

 نم .اهآ منخ ا مقر

 ها 0 /, 01 01 1 : أرقي متنلا اذه

011 ( 0 0 
 2اهمسلو: نطل نز الحنا ماا ما ٠ ما

 2 يف 5 5 5 5 3 نيماهآ ديسلا قيفر : ا

 نيم اهأ متخ زومر كف 51 لكشلا

 ,. ١٠١ *هم يع؛غ؛الخل8.-_١



 توفلا نيم (5)  اهآ متخ ؛" مقر

 : أرقي متخلا اذه

 + © ” 7 7 13 8 ١
 ا © )») اسخن 0 3 شل < ا

 لاههلو:  .انالانزا- هنا هسربه- ملص تانك ند م٠ نان امك

 ودّكأ ضرأ يف ؛ترغلا نيم (؟) اهآ كلملا نود قيفر : ريسفتلا

 ثوغلا «نيم (؟) اهأ متخ زومر كف 57 لكشلا

 ,.ه١٠60 8ع. ؛؟؟:8٠١.-١

 نجح توفلا نبا :«دحوألا ديسلا 200-- 2 مقر

 1| اذنه

 7 / 1 ١ 1 . تير ل

 4 ا 8م 7 ج4
 1«عهلو: ال51 لزل- /5 كاز -[ارخ ردمبع ان 1 11066 ©: 2/1

 ودّكأ ضرأ يف نج توغلا نبا ءاهآ دحوألا ديسلا : ريسفتلا

 نج ثوغلا نبا ءاهآ دحوألا ديسلا متخ زومر كف 71 لكشلا

 نج يئارلا نبا ؛نيم (9) . اهآ متخ 6 مقر

 : أرقي متخلا اذه

5 || 20 " 0 »- 
 4 3 في
 ةاعدلوا نيكولا“ هانا مال ا 52 معلا رمق ماع نا



 نج يئارلا نبا نيم (؟)  اهآ متحخخ زومر كف 14 لكشلا

 اهلماكب ةمالعلا :ًاقباس امك (1485-8487) نام نام أرقت دق عبرألا تابرضلا هذه ١

 .(09 لكشلا ؛هالعأ رظنا) يناغاش يأ «اش تيب نم» أرقت دق

 6١(. لكشلا) «يئارلا» نوجرس متخ يف ةمالعلا تاذ يه ةمالعلا هذه . ”

 11055 شوم كلملاب حيطملا اهآ متخ :” مقر

 ل #7 5 10 5عةأ. تاع . :
 لا ع 0

 ناعما ىحللاك كرون الزيان* - ٠ االوزا

 شوم كلملاب حيطملا ءاهآ : ريسفتلا

 شوم كلملاب حيطملا اهآ متخ زومر كف 56 : لكشلا

 منحك را لد 4٠2٠١ "2-8 ١ 2عباا/لم 8١

 (رس-) شومو ناغام (كلم) اهآ متخ ٠7 مقر

 :أرقي متخلا اله

 د جلا ه0
 هس 7 ( 2< 4آنتإز| >« ف 0-_-_ 1
 زامدلو:  كز م6 محإب كعراو راح تك تهكم

 (رس ) شوم (و) ناغ (شإ-) ام (كلم) اهآ كلملا نود قيفر : ريسفتلا

 (رس -) شومو ناغام (كلم) اهأ متخ زومر كف 55 لكشلا

 (دكا) يك  يروأ ضرأ يف انيم  اهآ مدخ 4 مقر



 هم نال ١ * دك قر
 عيمرور )ا مى صرح ا تلم ان - م6 010-857

 (دكأ) يكيروأ ضرأ يف انيم  اهآ : ريسفتلا

 (دكأ) يكيروأ ضرأ يف انيم  اهآ متخ زومر كف 717 لكشلا

17 

 ءربق» نم ةريبكلا ةيسونبألا ةميقرلازومر كف

 ةيرموسلا اهشوقنب سوديبأ يف سنم

 ؛ربق ١ يف اهيلع رثع يتلاو ءال ةحوللا يف ةحضوملا ةريبكلا ةيسونبألا ةميقرلا هذه

 ةيمهأ اهل ءاهيليامو 5١ تاحفصلا يف تعضو امك «يرتيب . ف ريسلا سوديبأ يف سنم

 يف تامالعلل قيقدلا يمسر ىلإ ةراشإلا ردجت شقنلا اذهل يلاتلا دئارلا ريسفتلا يف

 . 3١؟ ةحفصلا ىلع ١7 لكشلا

 «ةيرموسلا ةباتكلا يف ةداعلا يهامك « لصفنم اهنم لك ءرطسأ ةعبرأ نم شقنلا

 ةباتكلا هيف أرقت نأ بجي يذلا هاجتالا .ةلصفنم تاناخ وأ تارجح ةلكشم ةيقفأ ةدمعأب

 ةءارقلا .ةيروصلا ةباتكلا يف تاناويحلا تامالع هوجو هيلإ تفتلت يتلا هاجنالاب هيلإ راشم

 ىلإ نيميلا نم «سكاعملا هاجتالاب أرقي لوألا رطسلا كلذب . تاناويحلا هوجو ربع نوكت

 أرقي ثلاثلا رطسلاو «نيميلا ىلإ راسيلا نم يأ .كلذ فلاخي هاجتاب يناثلا رطسلا ءراسيلا

 ةباتكلا ةقيرطب شقنلا بتك كلذل . عبارلا رطسلا ةقيرطلا سفنبو «لوألا رطسلا هاجتا سفنب



 تامالعلا .ةركبملا ةيقيرغإلاو ةميدقلا ةيثحلا شوقنلا يف امك (ثارحملا ةقيرط ) ةفلاختملا

 . يريوصتلا ريثأتلا لجأ نم تاعومجم تنوكو ًاينف تمسق ةيروصلا  ةيطخلا

 لكشلا رظنا) ةميقرلا طيخ بقث دنع «لوألا رطسلا يف ىلوألا ةيفيلغوريهلا ةمالعلا

 لّْثَت اهنكل «كلذك رمألا نوكي دق نيتنيفس» «تايرصملا ءاملع ضرتفا امك ءهروصت «(7

 «ةيرموسلا يف «كلم ١ ىلع ةلالدلل (سأرلا ةمالع) نيزملا جاتلل يديلقتلا لكشلا كلذك

 ةيفيلغوريهلا تامالعلا عيمج .(38 لكشلا) قحلملا ريسفتلا لودج يف ضورعم وه امك

 ام ةنعارف ىلإ دوعت يتلا ةركبملا ةيرموسلا ةباتكلا تايفيلغوريه عم رسيبو تواست ىرخألا

 «ةيرموسلا  ةيدنهلا ماتخألا تايفيلغوريه عمو «ىلوألا ةلالسلا ةنعارفو «تالالسلا لبق

 . نيدفارلا يداو يف ةيسايقلا ةيرموسلا ةيطخلا ةيرجحلا ةباتكلاو

 عمجلا ةغيص يف ؛ةدحاو ةيماس ةملك طقف تدجو «ةركبم ةيرآ وأ ةيرموس يه ةغللا

 ةملكلا -(ىلفسلاو ايلعلا رصم يأ ) نيرصملا ىلع ةلالدلل (8ان5ا110) رشم ةيماسلا

 لمتحملا نمو .ةيماسلاب نوثدحتي رصم يف نويلحملا ناك ثيح  ميارصم ةيربعلاو ةينادكلا
 ءانيأر امك ءنويرموسلا ."ميرشم » ةدحوملا مهدالب ىلع اوقلطأ مهنأ ةرتفلا كلت يف

 ام برعلاو لا كطانع رشم و لانكطمأ رشم نويدكألاو 2 8/4105]-5أءرس  شوم اهنوعدي

 .«رصم» اهنومسي اولاز

 ةريبكلا ةيسونبألا سنم ةميقر نم لوألا رطسلا

 «ةقباسلا يلوادج يف امك اهريسفت لجأ نم رخآلا ولت دحاولا رطسألا نآلا ذخأنل

 .نيميلا ىلإ اسيلا نم ةءارقلل يداعلا يرآلا وأ يرموسلا هاجتالاب تامالعلا عضوو

 دق تامالعلا نوكت امدنع نكل ؛ةديدجلا تامالعلا عيمجل ةمجرتلل ةلماك ةيعجرم انيطعأو

 . بلغألا يف تفذح اهتيعجرم نإف ةقباس لوادج يف تقباطت

 :يلي امك أرقي لوألا رطسلا



 ١ ماا هج <
 دس عاما ًّ 07 -
 1( هلو : الكم مال + ءاناول مبارك قا ب ها طجل 06

 (نفسلا (بحاص) شانام وأ )(شآ نام وأ ) شآ نم كلملا : ريسفتلا

 نيجاتلا ضرأ «(رصم) رس شوم نوعرف

 سنم ؛ربق# ةميقر نم لوألا رطسلا زومر كف 58 لكشلا

 أرقت دق ىلوألا ةمالعلا . 4447 1/411 لوحو ,4910 81., 14372 ةميق لوح ١
 «نفس# وأ 7132-8

 .المدال 8ع, ؛ "56082"

 . ًائيزم ًاجات روصت . 17494 81 404 8."

 تامالعبو ارشح رشح .شانيم وأ شانام ظفلي يذلا ءانه كلملا مسا نأ حضاولا نم

 عم قفاوتت 1418351 ةيتوصلا اهتميق .ةريخألا تبتك نأ دعب .كلملا ةمالع نمض ةريغص

 ةروصب ةموسرملا ءانه «ةبابذلا» ةمالع .ةيقيرغإلاو ةيتيركلا ىف 141905 سونيم هبقل

 ضرتفا (84ا51-05) يم نمل لوألا عطقملا ةنوكم الكل ةيتوصلا اهتميف عم « ةيعيبط

 . ثين زمر نع ًامامت فلتخت ةمالعلا نأ عم «ثين ةهلآلا ماهسو عرد" اهنأ تايرصملا ءاملع

 لعجلا ةسفنخ لثم انه لّثمتت يتلا «ةحنجملا ةرشحلا هذهل !ةانة) يرموسلا مسالا

 ءاسفنخلا ءلعجلا ةسفنخل 84انا6 قحاللا يرصملا مسإلا ردصم يل ودبت «ةحنجملا

 ثيح ءرصمل 51-841058 مّيدقلا مسالا اذه نإ يحوي كلذو نييرصملا دنع ةسدقملا ةرئاطلا

 ناويح ؟؛(56م«8: ةثيدحلا ةيزيلكنإلا ةملكلا ردصم ةفشاك ) ىعفأب ةروصم (-51:) ةقحاللا

 يداوو رصم نم لك يف نييرموسلا لبق ام نييماسلا ناكسلا دنع سدقم يمطوط
 . «ىعفألاو ءاسفنخلا ضرأ »ب رصم فصت اهنأ لمتحملا نم «نيدفارلا

 :أرقت لوألا رطسلا ةلمكت



 22 رص [ ل < اانأا

 1 00 [<«ام |||
 (ةل و

 سيولو: امال محرم بأ - كان اء ندمت 6 مارح وامه"

 سشآ نيم  اهآ ««سمشلا# رقص سنج نم «برغلا يف ينافلا تيما : ريسفتلا

 سنم ةميقر نم لوألا رطسلا ةيقب زومر كف 59 لكشلا

 .اهدعب امو .٠١670787 ؛ غ41 8. «يناف ع "لكان ١"

 . .1١718 « ناويح دلج اهولعي ةيراسب روصت .19471134. ءترمي - ١-1110"

 ةميقرلا يف ةلماك ةمالع ىرُت “5110 ةقحاللا . قباسلا يف امك «برغ < "الل ”*
 يف رصقأ ةدمحاو عم نيتليوطلا نيتبرضلا جوز . قباسلا يف امك «6- 5 «؛ةجودزملا

 251 ةيطسولا ةبرضلا ةفعاضم 1415 وأ 1437 مسالا نوكت دق عبارملا لخاد طسولا

 83152ل ةيطخلاةغيصلا يهف ألإو . 8433512 وأ 84123511 مسالا يطعي كلذ

 . قباسلا يف امك (نوعرف)

 . قباسلا ىفامك 8-5

 هذهل يناثلا رطسلا ةريبكلا ةيسونبألا سنم ةميقر يف يناثلا رطسلا

 5 :ىلب امك هآرقأ ةميقرلا
 1دا< ه9 خل هد نحاإإإ> 2: نال يلي امك هارقأ ةميقرل

 مى د2 ||| هت> ح تاللع 1
 "لود همه كل مم ريثجممل ميك عدم ممقما' سوك

 (ةيبرغلا وأ ايلعلا وأ ) ةيبرغلاو (ةيبرغلا وأ بورغلا) ىلفسلا هايملل : ريسفتلا
 كلملا مكاحلا ,تاطيحملاو اهيضرأو

 لوألا اهئزج يف سنم ةميقر يف يناثلا رطسلا زومر كف 7١ لكشلا

 ام رظنا) آه-عها هءزج كلذكو آدن-58 أرقت كلملا ةمالع .قباسلا يفامك ١

 . (قبس

 يأ) [سمشلا قورش طيحم وأ] لفسألا طيحملا كلم» يروطاربمالا بقللا اذه

 وأ] ىلعألا طيحملاو (رمحألا رحبلا عم برعلا رحب وأ يدنهلا طيحملا «يسرافلا جيلخلا



  يروطاربمالا بقللا ناك « اهيضارأو (طسوتملا رحبلا يأ) [يبرغلا وأ بورغلا طيحم

 يداو يف مهبصن ىلع هونودو هتلالس بلغأو نوجرس هلمح يذلا فولأملا يملاعلا

 . ةيرموسلا تامالعلا سفنب بوتكم بقللا انهو «نيدفارلا

 لكشتل ينف لكشب ًاعم تعمج يروطاربمالا بقللا اذهل ةيروصلا  ةيطخلا تامالعلا

 .همدقت مدقي لجر# .هريسفت مهرودقمب نكي مل نيذلا «تايرصملا ءاملعل ادب ًايلك ًاميمصت

 ةجومتم ضرأ ىلع يرحب روث هبناجب «هدحو ىنعمب انةقان نوكت دق ؛هقوف نيتمالع عم
 رطسلا .دقرم ىلع فقي قلقل وأ ةعفار دجوت ةياهنلا دنع . . . نيتيراس نيب ةدتمم ةكبش وحن

 نم لصتم طخ عبارلا رطسلا يف .نيناكم نيب ربعي رهن وأ ةانق يف براوق ةئالث رهظي ثلاثلا
 : ةنولم تامالع حاولألا هذه تايفلخ ىلع . . . .ةفورعم اهنم لوألا «تايفيلغوريهلا

 02/110 ثيفيرغ روسفوربلاو .« رامقلا عطق نم نيعون عم .«لاجر» ةمالعو لزغم

 . «سروح نم شرعلا ذخأي يذلا» أرقت ريخألا رطسلا يف تايفيلغوريهلا نأ نمخ

 : يلي امك أرقي هدجن « يناثلا رطسلا ةيقب ريسفتل ًالامكإ

 اهانعأ. (يلب ص رايب تللل 0 2|

 :جيرر <كهن نيب كه ازن ح عج مل“ 0 مل[
 اعملو: ١ سو مدبر يول ومع همك همم حل. نم" وعمق كل

 (نج وأ ونوغ اش وأ ) ميظعلا اناغاش نبا «ميرشم يضارأل : ريسفتلا

 ديقفلا ,نوعرفلا ء (سمشلا) رقص سنج نم
 نوجرس وأ «اناغاش# ل هتونب لجست «سنم ةميقر نم يناثلا رطسلا ةيقب ريسفت 7١ لكشلا

 . يربلا روثلا وأ 412ل ةيدكألا ةيماسلا يه 1112000 1 . قباسلا يفامك ١ ”٠١

 نمو «نوجرس يأ ««ميظعلا اناغاش نبا ١ ىعدي ةيرصملا ةميقرلا هذه يف ءانه سنم

 ضععب يف امل ةقباطملا ةيرموسلا ةيفيلغو ريهلاب انه أجهتي هدلاو مسا يف يناثلا عطقملا نأ مهملا

 قفاوتت 0010810-508 ةغيصلا . ةيدنسلا هماتخأ نم ةدحاو يفو ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا شوقن

 . 588-!ءان»1 همسال ةفولأملا ةيدنهلا ةمحلملا ةغيص عم



 ةريبكلا ةيسونبألا سنم ةميقر يف ثلاثلا رطسلا

 : يلي امك أرقي

 1 داعأب ءاهورق ذم 1 0 9

 "اا لد 4 دج م ص 2 كالت
 زهمياود ١ ممم وأ يهزأ دمع نأ نون هم. ةيهءاك لان .مه لال

 . نفسلاب ًابهاذ .بورغلا ضرأ ةياهن ىتح لماكلا ىرسملا ,نفسلا دئاق . نفسلا دئاق : ريسفتلا
 (يلاتلا رطسلا يف ةلمكتلا) ل هثحب لمكأ

 سنم ةميقر يف ثلاثلا رطسلا زومر كف 77 لكشلا

 .قباسلا يفام- 704 5١

 ىنعمي 7115: ام ًاعون لْثَت ةمالعلا .7014 84.4180 8 «ءةنيفس دئاق « :2ان 5

 ., 587 8. «ديس)

 يف امك (1 ٠7 8.) «بورغلا ةياهن» [512ا0 لب [ل100 تسيل انه 5 لا ةمالع 5

 . ١١8 ص 9 لكشلا

 . 4771١ 87. «لماك .ميظع - 5طقع وأ آلان م

 ءرظني «ثحبي « 01-171058 لكشت ةمالعلا .قباسلا يفامك تامالعلا 1١؟- 8

 ,.8067557 817. دهاشي

 تاموسرلا انل مدقت رطسلا اذه يف ةنيفسلل ةيعقاولا ةيروصلا  ةيطخلا ةمالعلا

 مدقمو تارجم عم حطسلا ةددعتم فيذاجملا تاذ ةنيفسلل ةركبملا ةيرصملا وأ ةيرموسلا

 ةنيفس عم نراقت دق روصلا هذه .ةركبملا ةرتفلا هذه يف ةقيمعلا راحبلا يف راحبإلل يلاع

 7/840 يف © ةحوللا يف يجاعلا رجنخلا دي رهظ ىلع ةروفحملا يراص تاذ حطسلا ةدرفم

 ازغ دق سنم ناك حطسلا ةددعتملا نفسلا نم عونلا اذهب .«كش نود نم .(ايلعلا ةنيفسلا)

 ودبي ال يراصلا نأ «؛كلذ عم ؛هيونتلاب ريدجلا نم . رمحألا رحبلا قيرط ربع ايلعلا رصم

 وسوت - سنام شوقن يف هنأل «مسرلل ناكم ىلإ ةجاحلل فذح هنأ لمتحملا نم «ًافوذحم

 ةضراعب يراص اهل ةيرموسلا ةيطخلا ةنيفسلا ةمالع نيدفارلا يداو يف ىرخأ شوقنو



 ىلع نفسلا نأ ةيمهألا نم .7/7؟ لكشلل يناثلا رطسلا يف وه امك ؛ةمقلا برق ةيبشخ

 يتلاو .طسوتملا رحبلا يف ةميدقلا ةيقينيفلا فيذاجملا ةيثالث نفسلل ًاماع ًاهباشت لّثمت ةميقرلا

 نييقينيفلل ةفولأم تناك يتلاو «ةرخؤملا دنع ةرجح عم ,فوفص ةثالث يف فيذاجملا اهريست

 مسرُت ةداعلا يفو «ًاعارشو ًايراص لمحت كلذ عم يتلاو ؛م.ق”50 وحن قيرغإلاو

 نوثالثلاو ىدحإلا وأ نوثالثلا تابرضلا .ةنيفلاو ةنيفلا نيب ناك اهلامعتسا نأل ءامهنودب

 يف كرتشا يذلا سنم لوطسأ بكارم ددع لثمت دق ,نفسلا تحت جودزملا دومعلا طخ ىلع

 نيرطسلا يف امك «ضرألا» ينعت ةمالعل ًاراركت نوكت دق وأ ؛ برغلا ىصقأ ىلإ هتلحر

 .يناثلاو لوألا

 !«20-لن أجهتي مساب «نفسلا دئاق» بقل لمحي انه سنم نأ ًاضيأ ركذلاب ريدجلا نم

 ديعبلا هفلس ءانيأر امك هلمح يذلا بقللا 2001 وأ 1834 لا عم قفاوتي يذلا

 ةعبرأ لبق «ىلوألا ةيقينيفلا ةلالسلا سسؤم « [0:انة58 يروسلا يرحبلا يروطاربمالا

 ديسا# عم فدارتم بقللا اذه . خيراتلا يف ةفورعم ةيرحب ةوق مدقأ تناك يتلا «نورف

 يف سونيم ناكامكو .هنم نيردحنللاو انمنققل هلمح يذلا بقللا (7000822) «رحبلا

 هناطلس عيسوتل راحبلا ترخم «ةعيرس نفسب» ًاميظع ًالاريمدأ «يتيركلاو يقيرغإلا ديلقتلا

 ةريبكلا ةيسونبألا سنم ةميقر يف عبارلا رطسلا

 طيحملا يف دالبل ًادج مهم يميلقإ مسا دري ةميقرلا هذه يف ريخألاو عبارلا رطسلا يف

 - 002085819) ًامارغونوم لكشي مسالا .تامو «ًاراقع ىنب» سنم ثيح ىصقألا يبرغلا

 اذه ترسف دق تنك .(مجرتملا كباشتم وحن ىلع ةموقرم صخش مسال تامالع :ةَرْط

 يف ترماغو «هاندأ لصفم امك ««ين-ار-وي ضرأ »أرقيو ةسدع مادختساب مارغونوملا

 ةجودزملا ةميقرلا نم فوذحم هنأ ظحلا ءوسلو . هتحص تبشت فوس كلذ نأ داقتعالا

 ةمالعو .هل كرت دق ًالاجم نكل «ًادج دقعم هنوك ببسب لمتحملا نم «(ب ا/ ةحوللا)

 قايسلا عم يطعتو ؛ ىغبني امك ةروفحم «ىنب » ىلع ةلادلاو هب ةطبترملا نيفسإلا



 عبارلا رطسلا .ةلماكلا ةميقرلا يف يه امك «ناكملا مسا ًاصقان اهتاذ ةءارقلا يفيلغوريهلا

 امانا 0 527 0 [ار 2ص :يليامكأرقي

 م7 :لضحأإ لإ
 سلا زد

 يعم امتار- زمهو كتر ورز تارا“ ند ميج ماء نامل ف
 . ةمقلا ةريحب دنع . يناروي ضرأ يف (ةيكلم) ًاراقع ىنب . ةيبرغلا يضارألل : ريسفتلا

 سنم ةميقرل عبارلا رطسلا زومر كف 77 لكشلا

 "946 8ع. ؛؟11/ ٠١٠١9 ١-.8 8ع. ؛غى8١21.-١

 هكا كاما 824 5"وكا 8.4: ممل ةق ل ب0١5 2.؟

 دسأ سأر :ةيداعلا ةيرموسلا ةمالعلاب انه بتك «ةيبرغلا يضارألا ١ حلطصم نإ

 يضارألا فصي حلطصملا اذه . رثكأ ةيعقاوب ةموسرم ةمالعلا نكل «نيتبرضب فعوض

 5مم/هأد ايغيرف دسأ ؛ينيبلألا بلهألا دسألا وه كلذو ««دوسألا دالب  اهأب ةيبرغلا

 ىلع يقيرفإلا دسألاو 27/740. يف ١ ةحوللا يف امك ,ءىرغصلا ايسآ روثو ثعشألا

 سفنب ءانيأر امك ,تلمعتسا اهتاذ ةمالعلا هذه . ةيبرغملا وأ ةيناتيروملاو ةيبيللا دودحلا

 "8ز6م" ةيتوصلا ةميقلا اهل ًاضيأ ةمالعلا . سنم ةلالسل ةدئاعلا ةيرصملا شوقنلا يف ىنعملا

 ”5)مبعاقم' مسالل يرموسلا لصألا ءرهظي امك ءانيطعت كلذب «بعش» ب فرعتو
 وأ) وبال اهطان ةيدكألا اهتميقو (مجرتملا  ىرغصلا ايسآب ةميدقلا اجيرف ءانبأ دحأ ) يجيرف

 ةينيدفارلا شوقنلا يف اهمادختسا ًاعئاش ناك دقل .ايبيل مسا انيطعت اهنأ لمتحملا نم (دسأ

 تاباوب لامش ءايشودابك يف 8/)1 انايت اهنمضب نييرومعلا ضرأ ىلع ةلالدلل ةقحاللا

 قيرغإلل ةعبات ةعطاقم دعب اميف تراص يتلاو «نييثحلل ةميدقلا ةمصاعلا ءاييليق

 ىرغصلا ايسآ ىلع نييرموسلل ةبسنلاب ًانمض لدت «ةيبرغلا يضارألا ١ كلذب «نامورلاو
 وأ ضرأ : يمطوطلا بقللا اذه .رصم برغ طسوتملا يضارأو ةيقينيفلا ايروسو ةيثحلا
 .!4ان55- 5ذ؟ ؟ ىعفألاو ءاسفنخلا ضرأ» ك رصم بقلل ارظانم ودبي «دوسألا دالب

 نكمل



 : يلي امك أرقي ةميقرلا يف ريخألا رطسلا ةيقب

 0-25 ب 1 ويمص الرس ح7 0 20

 5-0 5 5 مسج تاس ريت اسأأ>
 (31 ومرح.

 1«ملو: ممم اجا ميس انتا دم -مدكاب تل 1 ام 5

 وشنام نيجاتلا كلم .روبدب ةزخو توملا : ريسفتلا
 (هاركذل) روذنم ةقلعم ةبشخ نم ميقأ بوقثملا حوللا اذه

 ةريبكلا ةيسونبألا سنم ةميقر يف عبارلا رطسلا ةيقب زومر كف 74 لكشلا

 ١- 1131ءونونسب روص «ردق ءريصم «توم# 8 8246 7١١37 .

 . الم 81 7 8. «زخو» عقل "

 .4اى4 4851“ 56 8 . «بوقثم ١ كلذكو «حول ةباتك *

 . ١١914 81 ؛ 0135 8 ؛عضو» وأ «ماقأ» 4

 ؛قلع» .82 ١١١841.

 ١ ؛ 7504818 6بشخ» .8 5591 .

 . 38 81. 8 رذني .يدهي آان

 ىقال سنم ثيح .ىصقألا يبرغلا طيحملا يف هذه «يناروي ضرأ» ةيعقوم ةقباطم

 .اهدعب امو 160 ص صنلا رظنا «يواسأملا هفتح

 نفل
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 ,«دنسلا يداو نم ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا ةنعارفل ةيرموسلا ماتخألا زومر كف

 وريغوب « (يتنوك وأ تنخ ) يريناغ :رامران وأ ماران كولملا لمشت يتنلاو

 (ارتوهوس وا ) اق وأ وبك كلملا وأ بكرودوشو «(ودنوهد) ناد وأ ودود ؛(اثاريغاهب)

 «توغدو ,نوعرف ؛«مكاح» باقلا عم

 «هؤافلخو سنم نم نيردحتملا «ىلوألا ةيرصملا ةلالسلا نم نيرخآ ةنعارف ماتخأ

 «ةميدقلا ةمصاعلا نم ةجرختسملا ةيرموسلا ماتخالل ةيناثلا ةعومجملا نيب نم اهتفشتكا يتلاو

 مدقأ انه . 16 ١١« 26 تاحوللا يف رهظت ءدنسلا يداو يف 85018 ندع ةرمعتسملا

 . ىرخألا ماتخألا عم اهتعبتا يتلا ةقيرطلا سفنب ماتخألا هذه شوقنل ةدئارلا يتاريسفت

 يف اورمتسا .سنم اوبقعأ نيذلا «ىلوألا ةلالسلا ةنعارف نأ تبثت امنيب ماتخألا هذه

 اهل ؛نيدفارلا يداو عم ةيرصملا مهتيروطاربمال ةرمعتسمك دنسلا يداو ىلع مهترطيس

 ًادوع ةنعارفلا بسن لسالس ةلثمألا نم ريثكلا يف رفوت اهنأل ىرخأ ةيخيرات ةيمهأ ًاضيأ

 بك رودوش وأ ناد وأ ودود «نيكلم رخآ ماتخآ  سنم اهآ هنباو نوجرس وأ نج كلملا ىلإ

 ب بقلي نوجرس وأ نج كلملا نإ ةيمهألا نمو . بسنلا ليصافت يف ةينغ ربتعت ءاقوأ

 يف هلمعتسي يذلا « شيك ةيلوح يف ىلوألا ةلالسلل لوألا كلملا ليلس وأ ءاناءن5 سكوأ

 . ةيدنهلا تايلوحلا يف 411580هلك هبقل وه يذلا «(757 ص) رصم يف هشوقن

 دنسلا يداو نم ماران وأ رامران نوعرفلا ماتخأ

 هشوقن يف وزنيا ماران «هتفيلخو سنم وأ سنام روطارنبمالا نبا نأ فيك انيأر دقل
 ةمالعلا هذه لمعتساو ؛«يربلا روثلا» : ك يرموسلا يروصلا طخلاب همسا بتك ةينيدفارلا

 دجن دنسلا يداو نم هماتخأ يف . رام ران مسا كانه ىنبت ثيح ءرصم يف هشوقن يف ةيرحب

 يتلا ةيرموسلا ةمالعلا سفنب تبتك (80:ما) ثيح «مارين كلذك هسفن ىلع قلطي هنأ نآلا

 ك 4١( لكشلا) متخلا ىلع ًاضيأ رركتي مارين هبقل . ماران ك ةيرموسلا هشوقن يف اهلمعتسا

 ضلحل



 هلثمو . 12-8487 ارينرامو 84350 ورامو 816: رين مسالا ةداعلا يف مدختسا دقل .امارين

 بقل .©ا0 توغ بقل «هفالسأ امك «هسفن ىلع قلطأ ءنوجرس هدجو « سنم هيبأ لثم

 هنأ انيأر دقلو «ةقيمعلا هايملا ديس ك هفصت ةيرموس ةمالعب بتك اذه ١1612 وأ 166 رين

 . طسوتملا رحبلا رزج مضو تيرك ىلع رطيس يذلا سونيم روتانيملا نبا وأ "يرحبلا روثلا»

 ةفاضإ عم ؛«كلملا قفارم نود : يكلملا بقللا لمحي هل دوعت ماتخأ ةعبرأ نم ةثالث يف

 وأ ةوانلان يه كلت  «ودكأ ضرأ يف» «ىرخألا ةيدنسلا ماتخألا بلغأ يف امك ءتاملك

 «ىلفسلا ضرألا توغ وأ توغلا» هيلع قلطي متخ يف .نيدفارلا يداو يف (دكأ ١06

 نم نيمتخ يف هنأ ةيمألا نم . يدنهلا طيحملا وأ لفسألا رحبلا (دالب وأ ١ ضرأ يه كلتو

 كلذو .ريخألل ديفحك سيلو (نوجرس يأ) «نج ميظعلا ديسلا نبا» هسفن ىلع قلطي هذه

 سيلو «نبا» وزنيا ماران ىلع قلطي يذلا ءانيأر امك ؛قحاللا يلبابلا ديلقتلا عم قفاوشي

 . نوجرس وأ نج كلملا ديفح

 مارين .رامد كرامرانل ليفلا منخ ١ مقر

 ماقرألا ١١« ةحوللا يف حضوم ؟ميظع روث » وأ «ليف» ك سيئرلا هراعشب ءمتخلا اذه

 ناك يذلا ؛كلملا اذهل بسانملا زمرلا ناك ليفلا .يلاوتلا ىلع هتعبطلو متخلل ٠4

 همسا ًاضيأ كلذو «ميظعلا يربلا روثلا ١ قرشلا يف هيلع قلطأ يذلاو «يربلا روثلا ١ همسا

 نم ةقتشم نوكت دق 5816م6[1132 ةرصاعملا انتملكو ؛(4:20- 51) يس ماك ةيرموسلا يف

 اذه يف 41 مأ وأ 4103 امأ هيلع قلطأ ليفلا ىلإ ةفاضإلاب نكل . روث ىنعمب 41651 ةيماسلا

 هتقباطمب ةيخيرات ةدئاف هل ؟نفسلا ضرأ" أرقي ناك انه مسالا .«يربلا روثلا » ةمالعب متخلا

 توب .ًادوقفم حبصأ يذلا عقوملا ,يدنهلا ديلقتلا يف ةميدقلا 50:داد الاتوب عم 8لأ» ندع

 مسالا وه 20:13 الاتبو دنسلا رهن ىلع ضعبلا هضرتفا «04 براوقلا رقم ١ وأ 20:-ا الأ

 رحبأ امنيب ءدنسلا اتلد يف ريخألا ءانيملا ىلع قيرغإلا ردنكسالا وخرؤم هقلطأ يذلا

 .نيدفارلا يداوو يسرافلا جيلخلا ىلإ ًابرغ دنسلا يداو مهترداغم دنع نوينودقملا

 هلو !/1ةئدن ورام مسا لمحي 058 ص «ا78/84© ءال5 لكشلا يف رمنلا متخ نأل

 اضن



 ةمالعلا بناجب روثلا سأر ةمالع لخاد ناتطقن هل نأ ودبي :متخلا اذهل اهتاذ ةماعلا ةئيهلا

 رامرانل ًامتخ نوكي نأ ًالمتحم ودبي كلذبو ءمى» مأ ًاضيأ أرقي دق كلذبو .ةريبكلا ايلعلا

 . 1130عدل لجدم وأ 18ةقان ورام همسا ىلع ىمسملل سيلو «ماران وأ

 : أرقي متخلا اذه

 ادام هيدا ب ( 5 "1

 0 4 1 ما اق و
 الل 3 لا تيت. موممي مسك - ميتا مل ©نآ م14 مى

 ام مأ توغلا ارين وأ .توغلا ام . مارين رام كلملا قيفر نود : ريسفتلا

 'ام مارين رام» ك رامران متخ زومر كف 75 لكشلا

 لوح . قبس ام رظنا «(يكانونأ) «ةقيمعلا هايملا ديس ؛ اهانعمو ةمالعلا هذه لوح ١

 . 187 8.رظنا «نيتطقن وأ نيلاله لمحت امدنع هذه ؟ثوغلا» ةمالعل 4.112 ةميق

 وأ ظؤ1ال ولب ةيدكألا يفو ١ 51-811 يس  مأ يه «ليف» ل ةفولأملا ةيرموسلا ةملكلا ١

 ةيقطانم ةملكك «روث ١ ىلع ةلالدلل تمدختسا ةمالعلا انه 2.875 1/110. 215 ورب

 .(5 ١78 11.) «ضرأ : ىلع ةلالدلل

 . قباسلا يف امك : «ةنيفس» ع 243”

 فلي



 ءاريت» ك رامرات متخ :؟ مقر

 : يلي امك أرقي ؛0 ةحوللا يف ٠١ مقر «متخلا اذه

 01غ 1 3 6 ١
 تتم © 20 ]] 0
 زامووإا تاالعن (اهةك[ل نالك الا نم 0( نا انام

 دكأ ضرأ يف توغلا ءارين ثوغلا ؛(ةيقرشلا ) ىلفسلا ضرألل : ريسفتلا

 «ارين» ك رامران متخخ زومر كف 76 لكشلا

 يوحت اهنأ ودبت انه روثلا سأر تامالع .قبسام رظنا «1161» مسالا اذه لوح ١.

 44.137 ةميقلا اهيطعي كلذ ءاهلخاد يف ةريغص طقف ثالث

 نجح ليبنلا ثوفلا نبا فورام» ك رامران منخ «" مقر

 :أرقي 2١١ ةحوللا يف ١ مقر «متخلا اذه

 - مه « د (( 77+ © <

 مي
 همم عج " 11

 )اعدل د ١ ةياويزم ماحرا ديحل اس 11 <[ (نزو عال كتابا كارل )علت ان

 نج ةقيمعلا هايملا ديس .ثعهارألا ٠ ثوغلا نبا ءديسلا .ورام كلملا قيفر نود : ريسفتلا

 ةقيمعلا هايلا توغ « 418 نبا ءورام كلملا قيفر ,1170615 متخ ا لكشلا

 تمدختسا 11013 ةبابذلا ةمالع نأ مهملا نم . 50048 82. 790 8 ةبابذ ١

 . انه بقللا فنتكي ضومغ يأ ليزتل (13011180) « نبا » ةيرموسلا ةملكلا حيضوتل

 مل[- يرآ وأ ش158 ردصم «ليبنلا» اهانعمو . ثآان «؛ثارحملا ةمالع ودبت هذه ١"
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 : ب هبقلي هنأ رهظي 418 ريخألا بقلو نوجرس وأ نج توغلا «نبا ١ ىعدي رامران انه
 ص ه؟ لكشلا ؛هدلاو متخو 5ةم-ةىه دنسلا يداو يف ريخألا متخ عم قفاوتيو «يرآلا

 .ا١م١

 :ارقيءاا ةحوللا يف <" مقر متخلا اذه < []ءزةانورين » كرامران متخ 26 مقر

 وم « 1ع 0| 3

 006 1 ما( 2 1 |
 زعمباو : ١ عررم مصرا ميرا موي مع رع لن دل 60ل- ثكنا

 دكأ ضرأ يف ورين .يوامسلا نوعرفلا كلملا قيفر نود :ريسفتلا

 111618ااو رين» ك رامران متخخ زومر كف 1/8 لكشلا

 رظنا ثوغلا (ءامس) 11عوالعم وأ 1ةذطنم وأ آصنه لا هذه لوح ١. .82 077٠٠6٠١

 .قيسام

 دنسلا يداو نم «تنخ »وأ ؛ يريا .ناج ؛يناثلا نجاش ؛نوعرفلا ماتخأ

 ميظعلا ديفحلاو ءسنم ةلالس يف ثلاثلا نوعرفلا اذهب ةصاخلا دنسلا يدا و ماتخأ

 «ينيدفارلا وزنيا ماران وأ رامران نباو .نوجرس وأ نج راش وأ ناج «نج ميظعلا «هيمسمل

 همسال ةبسانملا ةغيصلا يرصملا هربق شوقن عم اهفشكب مامتهالل ةريثمو ماتخأ ةعبرأ يه
 همن- أرقي هنأ نآلا رهظي يذلا «ءيرموس روطاربمأك ةينيدفارلا هشوقن يف بوتكم وه امك

 ءاملع لبق نم نآلا ىتح أرقي ناك امك 553:-5-011ةممن وأ 6ةلذ-ةطقنكف سيلو 58

 « يناثلا يناغ راش بقل ةرصاعملا ةيرصملا هشوقن نم دحاو يف هنأ انيأر دقلو .تايروشآلا

6 



 كلذك هبقل . ةيدنهلا مئاوقلا يف طان11# يتنوكو تايرصملا ءاملعل ةبسنلاب 18686 تنخ هنأ

 ضرأ ديس ؛نج ديسلا# يأ .نآلا هريسفت مت ةيدنسلا ماتخألا هذه نم متخ لوأ يف

 8ان(0 وتوب يف تناك هتمصاع نأ ىلع لديو رصم ضرأل هفصو يف مامتهالل ريثم «ىعفألا

 . ىلفسل ااتلد يف

 : يلي امك أرقي لوألا متخلا «”7 ماقرألا ١١ ةحوللا يف ةحضوم ماتخألا هذه

 دكأو 10-810( وت . وب) 8ان وب ضرأ نم يريا . ناج متخ ١ مقر

 - ( ىلإ مس 01 يف
 تتم إو 7 | دس جل طاطا
 114305 : نييبدعع' عير - بيار هتك ناكاناا نانا ين "تيد ني روحما

 دكأ ضرأ يف نج ىلعألا ديسلا «(وت وب ) وب ضرأ نم يريا ناج : ريسفتلا

 دكأ ضرأ نم نج ديسلا ء(وت-وب) وب رأ نم يرياناج متخ زومر كف 78 لكشلا

 يعقاو رثكأ لكشب تمسر عالقملا طويخ .اعالقم روصت . 0777/81. ١-.47548

 . ةيرموسلا ةيطخلا ةباتكلا يف ةدوجوم ريغ يه امنيب

 نج . اش متخ 2(" مقر

 :أرقي ١١.« ةحوللا «4 مقر .متخلا اذه

 20" عدل .ي ١ ا -
 3 «يلاا 6

 زاهد: كاما هيما( رابجول
 دكأ ضرأ يف نج اش كلملا قيفر نود : ريسفتلا

 . نج اش كلملا متخ زومر كف 8١ لكشلا

"5 



 نجح ديسلا منخ وى مقر

 يلا ١ : ١ 3 تب 0

3 
 الولع 0 مي منام

 دكأ ضرأ يف نج ديسلا : ريسفتلا

 دكأ ضرأ يف نج ديسلا متخخ زومر كف 8١ لكشلا

 .اهدعب امو 178 نراقو ١١1١90 812. ؛ 675 ١-.8

 9 1 :أرقي ١١« ةحوللا .5 مقر «متخلا اذه

 آ)111 يلد وأ نج ؛ناج كلملا متخ :4 مقر

 1113123655 شيمخ كلم ثوفلا

 :أرقي ١١« ةحوللا «٠ مقر .متخلا اذه

 بالا ا كلل
 «ةتسم 2 رج >4 الل موز ١ مت
 1مهللو:  ككش دخلا تحلا نحاع كاهن مدح ان ناك اناال حلاك ل1 مال

 ثوغلا نج حول يلد كلملا 101132226512 شيمخ (ضرأ ) نم «ناج كلملا قيفر نود : ريسفتلا

 شيمخ كلم يلد وأ نج «ناج كلملا متخ زومر كف 87 لكشلا

 "7 82 4١8.5 "م55 ١ 82.4١6١

 ءرصم يف ةيجاعلا هتميقر ىلع دجو هنأل ًادج مهم انه هلمحي يذلا ©ف11 يلد بقللا

 . ةيدنهلا كولملا مئاوق يف 2111-مه هبقل يفو

 اضم



 دنسلا يداو نم (اثاريغاهب وأ ) يريغاب وأ وريغوب نوعرفلا متخ

 يداو يف ةيناثلا ةعومجملا يف هتدجو سنم ةلالس يف عبارلا نوعرفلل دحاو متخ

 : يلي امك أرقي ١١١ ةحوللا يف 7 مقرلا لمحيو ام ًاعون ةنوشخب شوقنم هنإ . دنسلا

او يمت 7 ا
97 5 1 )ع 

 م ل

 لييلئللت  ةلياع أن + ينك ل لقيا ية ايريس

 (مهلكلع2لان دكأ وأ ) (151]1ا0 وديرأ) توغ ءرين ورام تيب نم يريغاب : ريسفتلا

 وديرأ توغ «يريغاب متخ زومر كف 87 لكشلا

 عبارلا .نرعرفلا اذهل ريصقلا دهعلا هفشكب ةيخيراتلا ةيحانلا نم ًادج مهم متخلا اذه

 عمو «ةلالسلا كلتل عبارلا يرصملا كلملا ,8انهذهنوريغوب عم هتقباطمو ءسنم ةلالس يف

 كولم عبرأ نم لوألا هنأ حضاولا نم .ةيدنهلا كولملا .مئاوق يف 882ع1:305 ائاريغاهب

 شرعلا ولخ ةرتف يف طقف تاونس ثالث تدتما ةرتفل نيدفارلا يداو يف اومكح نيتقؤم

 شيك ةيلوح يفو . 2انلان ودود كلملا ءريخألا نبا ءالتعاو 8-0381, كلملا ةافو بقع

 ةيأ ىلع رشعي ملو 81-1-ع1 وأ ة/1-هذ-هأف همسا بتكت شوقنلا هذه ةينيسألا مئاوقلا يفو

 8 ةمالعلا مهف تءاسأ ةفرحملا مهتءارق نأ نآلا ودبي .ًادبأ مسالا اذه لمحت شوقن

 يداو ىلإ ةفاضإلاب دنسلا يداو يف مكح هنأ رهاظلا نمو 101 ةمالعلاب ام ًاعون ةهيبشلا

 . رصمو نيدفارلا

 سيلو «رامران وه كلذ 1430ن116-0: نم ردحتلا يعدي هنأ كلذك ةظحالملاب ريدجلا نه

 . يناثلا نج اش وأ 5-00: نم

 افليل



 دتسلا يداو نم ند وأ ناد ودود نوعرفلا ماتخأ

 «©ةه-86 روطاربمالا نباو «سنم ةلالس يف سماخلا «نوعرفلا اذهل ناريبك نامتخ
 و 4 ماقرألا ١١ ةحوللا يف نارهظي .دنسلا يداو ماتخأ نم ةيناثلا ةعومجملا يف امهتدجو

 شيك ةيلوح يف كلذكو «هتاذ ودود بقللا ةينيدفارلا هشوقن يف كلذك لمحي انه . 4

 20١(. ص ال/140)

 يريا . يناج نئاك نادوأ ودود متخ ١ مقر

 : أرقي (ةحوللا يف 4 مقرلا) ًادج ريبكلا متخلا اذه

5 1 201 - 
 يي قرم ْط | ن7 4
 ا11ءونأو تان ماا نبي" مالت ليلا 3 ممر جنو يل ا ا اللا

 دكأ ضرأ يف ديسلا ,نهاكلا حول «يريا-ناج نبا ءناد ودود : ريسفتلا

 دكأ يف نهاكلا ديسلا «يريا ناج نبا «؛ناد ودود متخخ زومر كف 84 لكشلا

 ةفعاضم آ1)ا3 ةيرموسلا «ةيبارلا# ةمالع ةفولأملا ةغيصلا اهنأ حضاولا نم ١

. 7178." 

 .١1١917888 ءونوكوش وأ وناكاش ةميقلا اهل ةيدكألا يف نامثلا تابرضلا هذه -"

 .(اهدعب امو ١١9147 8+ نراق) ىن- اغ-اش : لثم عبرالا

 .خ8م6 8ع 48 .:

 اهمدختسي يتلا ةمالعلا تاذب يه كلملا اذه دلاو مسا يف ف يناثلا رصنعلا هتجهت انه

 . 8م ل ئفاكملا بقلملا (وره) يطعيو .نيدفارلا يداو يف هشوقن يف هسفن بألا

 فلا



 نجو نبس .رين ءاهآ تيب نمو يناثلا ناجح نيا «ناد وأ ودود منخ ؛؟مقر

 سكألا

 هبسن ةلسلس مدقي هنأل ىوصق ةيخيرات ةيمهأ وذ (ةحوللا يف 4 مقر) يناثلا متخلا اذه

 هنأ ينعي كلذ ؛«اناكان5 سكألا ١ انه هسفن ىلع قلطي يذلا ؛نوجرس ه وأ ميظعلا نج ىلإ
 «شيك ةيلوح يف اناانةذ كلملاو «ىلوألا ةيرموسلا ةلالسلل لوألا يرموسلا كلملا ليلس

 ىعدي وأ .هسفن ىلع قلطي نوجرسو .انيأر امك «ةيدنهلا مئاوقلا يف 1150؛ةلعاد كلملاو

 ةفد خراص لكشب تبشي كلذ 3١( ص) [تطد5وز وأ اناءان5 «يرصملا هربق شقن يف

 كلملا ليلس» ب ًارارم ىعدي ةيدنهلا تايلوحلا يف نوجرس نأ كلذك انيأر دقلو . يتاريسفت

 وأ ودود قلطي متخلا اذه يف هنأ ةظحالملاب ريدجلا نمو «41150ةمللاد لوألا يسمشلا يرآلا

 .«يناثلا نج نبا# ءًايفرح .هسفن ىلع ناد

 : أرقي متخلا اذه

 د +6 2 0471
 *ةتئم» حالو 76 ١" !!> سطر 141
 عما : نوري منع نيا( 0 ان 7/1215 نايك لآ

 ثوغلا «سكأ (بسن طخ نم) مكاح ,نيسرينو اهأ تيب نم يناثلا ناج نبا «ناد : ريسفتلا

 ثوغلا «سكألا نج ةقيمعلا هايملا ديس و اهأ تيب نم يناثلا ناج نبا ناد متخ زومر كف 86 لكشلا

 رخأتملا يروشآلا جذومنلا وه ةمالعلا هذهل فورعملا ديحولا جذومنلا ء501 ١-.8

 .ةميدقلا ةيدنسلا ةغيصلا هذه عم يساسأ لكشب قفتي هنكل ؛ يناثلا رطسلا يف روصملا

 . 60714 و05716 8+.نراق آكان5!» نم ًالدب ةمالعلا هذهل 115 ةميق لوح

 ينيدفارلا هبقل عم قفاوتت كلذبو 8-7165 أرقت «ةقيمعلا هايملا ديس» وأ 1165-5 -"

 . 5112-2111-1036 نيس ما ران

 ضير



 دنسلا يداو نم اق وأ وببك ؛بك رودوش نوعرفلا ماتخأ

 . يف .ءسنم ةلالس ةنعارف رخآ .بك رودوشل ةريغص ماتخأ ةتس نع لقي ال ام تدجو

 كلت لثم اهنأ .58ف18 ندعو وراد وجنهوم نم دنسلا يداو ماتخأ نم ةيناثلا ةعومجملا

 ةرمعتسم مكح نوعرفلا اذه نأ رهظتو ء اهليصافت يف ةينغ ناد وأ ودود هيبأل ةدئاعلا

 ثيح «نيدفارلا يداو همكح ىلإ ةفاضإلاب ةيرموسلا ةيروطاربمالل ةعباتلا دنسلا يداو

 . هتانودم ضعب تدجو

 ءاهوش ويك دك بكرودوش متخ ء١ مقر
 :أرقي « ١6 ةحوللا يف ٠١ مقر ءمتخلا اذه

 هس 0 7 1 و

 0 2 4 1 ماي
 )6ملون - ركلا٠5 قال ؟١١لءزنح مممك نها ملا تاندهمع وك

 دكأ ضرأ يف اهآ تيب نبا ءاهوش وبك : ريسفتلا

 دكأ يف نوعرف هنوك بك رودوش متخ ؛؟ مقر

 اسس

- 111504 
0 0 920 2 

 لاعدلد: <10 نحر 0 ال تان 00

 دكأ ضرأ يف ديسلا متخ ؛نوعرفلا «بك : ريسفتلا

 نوعرفلا ءبك متخ زومر كف 47 لكشلا

 ضف



 اذه يف عوشخب اهنع ربع سمشلا هتدابع نم ًارهظم تناك يتلا ءرانلا كلملا اذه ةدابع

 ميظعلا ديفحلا وه لوألا ؛نادو يناثلا نج راش نبا»هسفن ىلع قلطي هيفو (” مقر) متخلا

 . ميظعلا نوجرسوأ لوألا نجراشل

 - رين تيب نم نجراشو ناد نبا وبك «توغلا بك : كبك رودوش متخ 05 مقر

 ْ (؟رام)

 : لوألا هرطس يف أرقي ٠16« ةحوللا يف 7 مقر ؛متخلا اذه

.. 60 3 4 83 
 4 5-86 ١ 4 1  7١ل ا

 معدلو: زك 5- حاز كااان١ادح مم نمع م-لا هاند مع ور

 ثوغلا نج راش (نبا ) وبك .توغلا بك ءرانلل روذنملا ءوبك : ريسفتلا

 لوألا رطسلا ثوغلا نج راش (نبا) ؛ناد نبا ةوّبكة ك بك رودوش متخ زومر كف 48 لكشلا

 4185 1/1 ؛«روذنم» ىنعمب يلاوتلا ىلع بلكلا سأرو بلكلا ةروص . ١-0178

 .اهدعبامو

 ةملكلل يرموسلا ردصملا يهو ران - 11.4147 41411 81 ؛ 8 "4377-7

 . (ران) 1556 ةيزيلكنإلا

 : أرقي متخلا اذه نم يناثلا رطسلا

 ةمها. 8 00 "0 ترك

 قس طخ أ 1؟ [طارعه
 11مل:  منممإ نع ماما تارل هملع ملعلع نال اناخل- (لكاتر

 . دكأ ضرأ يف (؟رام )  رين تيب نم «نبالا ناد ةياهن : ريسفتلا

 .ناد ناب وبك وأ بك رودوش متخ نم يناثلا رطسلا زومر كف 864 لكشلا

 ضف



 راش (نبا) وبك ثوغلا بك ءرانلل روذنملا ءوبك » :ًايفرح متخلا اذه شقن أرقي كلذب

 . (810ءل0م دكأ ) [060 وديرأ يف (؟رام) رين تيب نم «نبالا نادو ثوغلا نج

 . ةيدنهلا كولملا مئاوق يف 550418 هبقل عم ىواستي 4 مقر همتخ يف كلملا اذه بقل

 نجاش تيب نم ثوغلا بك ؛«وبك اروتاه اهوش هك بك رودوش متخخ « 4 مقر

 .امارينو

 مسا ىلع هئاوتحال ًادج مهم« ١0 ةحوللا يف 4 «* نامقرلا ءريبكلا متخلا اذه

 هرطس يف أرقي ءوزنيا  ماران وه كلذ « 7163:3503 امارينو يناثلا 50ةعذ» لثم هفالسأ

 :لوألا

 5 ا
 هس جل +16 36 م01 11
 1 ك1 5 -ىين زعل صراف ركاز انآ اكاظ واب تم عكتلاا نال

 ثوغلا بك ءوبك اروتاه اهوش ةايحل : ريسفتلا

 ثوغلا بك ءوبك اروتاه اهوش متخ نم لوألا رطسلا زومر كف 4١ لكشلا

 . 58315 1/."ةايح 9 - ةبايذلا ةمالع ,.790 ١.8

 .ًاربق روصت ء141341) ؛ 7776 8 ؛ 46 8.-؟

 ىلإ ًادوع هبسن ةلسلس هداريإل ةميظع ةيخيرات ةيمهأ وذ ١١8 لكشلا يف يناثلا رطسلا

 . رامران وأ ماران وأ امارين

 ضفر



 : أرقي يناثلا رطسلا

 4 1 رج 32ج
 11 لع / [١ 2١ عل

 !1«دءق ترام - 00 كال 64 ق نعوم مدا ممم

 .امارين تيب نم بك « نج اش (تيب) نم : ريسفتلا

 .بك اروتاهاهوش متخ نم يناثلا رطسلا زومر كف 4١ لكشلا

 ١.١١467 82. ع ال5 »أرض«2..814”1٠0.

 بك ءوبك اروتاه اهوش ةايح لجأ نم ؛ ريبكلا متخلا اذه ىلع شقنلا أرقي كلذب

 كلذ ةغيص عم هذه 71631112 نراق .امارين تيب نم بك «نج اش (تيب نم) توغلا

 ./6 لكش متخلا يف مسالا

 سيل هيف 148 عطقم نأ عم «ناغام نوعرفب هبقلي هنأ ودبي 20 مقر :يلاتلا همتم“

 بقل ءانيأر امك «تناك يتلا, «ةقيدحلا » أرقي دق كلذب «ةقيدح ١ ينعت نه امكو .ًاعوبطم

 . دنسلا رهن ىلع (ندع )15018 ة ةرمعتسم

 دكأ يف ناغ(  ام) نوعرف ءبك رودوهوش متخ .6 مقر

 1 : ةب . ١6 ةحوللا 6 ةر .متخلا اذه
 -- 00١ )7 (هنإلإ ةعوأ. ِ ب 1 رعي م

 ام. < >6 ( ” كلا 1-

 معمل * هنانتاال الاب ٠١0 728 تالا نان ابي طلمت

 دكأ يف ناغ (؟  ام) نوعرف .ءبك رودوهوش : ريسفتلا

 .نوعرفلا «بك رودوهوش متخ زومر كف 7 لكشلا

 ٠ 8١لابعظ نراق ءآلان# ةميق لوح " غ 87731 8+. 0و)19"١١7(.
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 اهب دصقي مل 5162لا هذه تناك نإ ) رحبلا روطاربما بقل لمحي ىيلاتلا همتخ يف

 وأ نيم  اهآ نم هردحت ركذيو :(![ةكهةتوأ !اهعقتت ل « انيأر امك «ةمخرملا ةظفللا 15-3
 نسم

 ,وبك» ك بك كلملا متخ « ٠6 مقر

 نيم .اهآ نباو قامعألا ديس

0 ١ 

 هس للا 0) آل + <
 :كتم مكان اذط < 11 دل 1
 11ويأك زماو مون اعمل يك كك م ل

 . . ضرأ يف نيم  اهآ نبا ,.قامعألا ديس .وبك : ريسفتلا

 «ليلس» ينعي نيم  اهآ «نبا ١ هفصو انه

 «اق» كلملاك بك ردوش متخ . 1 مقر

 ًاعبط يطعيل شوقنم هنأل ةظحالملاب ريدج .16 ةجوللا يف متر «ريغضلا متحلا اذه
 :أرقي «يسكعلا ريغ غ هاجتالاب أرقي

 نا جا لالا 0 م7
 ١ و ||| 4

 زاعمباعأ: 6/2١ انما اماخ- ع5 يما - [كاندا |

 (رس) شوم ؛ ناغ (شيإ ( ام «كلملا ءاق : ريسفتلا

58-١ 

576 



 . (رصم) 55-1051 ل ًاريغصت نوكت دق متخلا اذه يف ةريخألا ن5 سشوم

 © 1نأ-5اطاد وش  توغ بك رودوش نبا متخ

 ١6 ةحوللا يف / مقر ءوش  توغ وعدملا «بك رودوش نبال ريغصلا متخلا اذه

 57 1 7 04 : أرقي

 0 1 1 مح 20

 11و : هج ماماز؟ مخك ات

 بك نوعرفلا نبا ء وش توغ : ريسفتلا

 بك نوعرفلا نبا وش توغ متخخ زومر كف 46 لكشلا

 ةلالس ىهنأ يذلا هابأ فلخي مل .ًائيش اذه بك نوعرفلا نبا نع فرعي ال كلذ ادع

 ناك هنأ نآلا ىري نكل «نيدفارلا يداو يف ميظعلا نوجرس ةلالسو رصم يف ىلوألا سنم

 . يمسر بقل يأ نود .دنسلا يداو ةرمعتسم يف

 ميظعلا نوجرسل رغصألا نبالا 111341505 شوم يروا كلملا متخ

 نوجرسل رغصألا نبالا [10-051ان55 شوم  يروأ كلملا متحخخ ميدقت مئالملا نم انه

 ص شيك ةيلوح رظنا) نيدفارلا يداو شرع يف نينس عست ةدمل ريخألا فلخ يذلا ميظعلا

 سنام هبقعأو لتُق يذلاو . ةعانلاد دكأ يف روطاربماك شوقنلا نم ديدعلا كرت يذلاو 0

 . صنلا يف دراو وه امك «نيدفارلا يداو يف سنم وأ وسوت
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